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Πρόλογος – Ευχαριστίες 
H ολοκλήρωση αυτής της διδακτορικής διατριβής ήταν από τη στιγμή που ξεκίνησε ένας μεγάλος 
αγώνας. Βασικός στόχος ήταν η επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος με τη χρήση των πιο 
κατάλληλων μεθόδων. Σε αυτή τη πορεία σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του 
προτεινόμενου μοντέλου πολλοί βοήθησαν τόσο με τις ιδέες τους όσο και με τη πείρα τους.  

Έτσι, θα ήθελα να αναφερθώ ονομαστικά σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της διατριβής. 
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Δημήτρη Κουτσούρη 
για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο μου και για τη προσωπική του βοήθεια κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης αυτής της διατριβής. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα άλλα μέλη της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, τον Καθηγητή κ. Νίκο Παλληκαράκη και τον Καθηγητή κ. Στέφανο 
Κόλλια, για τη εκτίμηση που έδειξαν στην εργασία αυτή. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήρω και τα 
υπόλοιπα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, τον Επ. Καθηγητή κ. Ηλία Μαγκλογιάννη, 
, τη Καθηγήτρια κα. Κωνσταντίνα Νικήτα, τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Ζερβάκη και τον Καθηγητή 
κ. Περικλή Μπούρκα. 

Καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την ολοκλήρωση της διατριβής αυτής είχαν σε διάφορα 
στάδια της ο Τάσος Τάγαρης, ο Μάριος Σκιαδάς, ο Παντελής Αγγελίδης, η Στέλλα Σπύρου, ο 
Απόστολος Σίγουρας, η Αγγέλική Κατσάπη, ο Λευτέρης Θηραίος, ο Παναγιώτης Ροβόλας,, ο 
Σωτήρης Παυλόπουλος,, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη βοήθεια τους σε κρίσιμες στιγμές 
αυτής της εργασίας. 

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για τη στήριξη τους και τη συμβολή τους στη παρούσα τις 
διοικήσεις των εταιριών DATAMED AE, Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και Γνώμων 
Πληροφορικής ΑΕ, οι οποίες με διευκόλυναν τα μέγιστα για την ολοκλήρωση της διατριβής 
αυτής.. Ευχαριστώ πολύ επίσης όλους τους συναδέλφους στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ με 
τους οποίους είχα τη χαρά να υλοποιήσουμε μέρος του προτεινόμενου μοντέλου στην πράξη και 
να προκύψουν τα σημαντικά αποτελέσματα της διατριβής.. 

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω τη καθοριστική βοήθεια της συζύγου μου Λίνας Γρηγοράτου και 
των γονιών μου, οι οποίοι με στήριξαν πραγματικά κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής.. 

 

 

 

 

 

Η Διατριβή αυτή αφιερώνεται  

στη Λίνα, τον Δημήτρη και τη Ναταλία 
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English Summary 
 

«SERVICE ORIENTED INFORMATION MANAGEMENT MODEL IN A 
CITIZEN CENTRED REGIONAL HEALTHCARE NETWORK» 

The advantages of the introduction of Information and Communication Technologies (ICT) in 
the complex Healthcare sector have already been depicted and analysed in the Healthcare 
Informatics bibliography (Eder, 2000; Englebardt & Nelson, 2002; Harmoni, 2002; Norris et al, 
2002; Shortliffe et al, 2001; Stegwee & Spil, 2001). It is nevertheless paradoxical that, although 
several major technological discoveries such as Magnetic Resonance Imaging, Nuclear Medicine 
and Digital Radiology, which facilitate improvement in patient care, have been satisfactorily 
embraced by the Medical community, this has not been the case with Healthcare Informatics. 
Thus, it can be argued that issues such as Data Management, Data Modelling and Knowledge 
Management have a long way to go before reaching the maturity level that other technologies 
have achieved in the Medical sector. 

A variety of reasons could be proposed for this issue, though with a short analysis it becomes 
rather clear that modern ICT present integration problems within the Healthcare sector 
because of the way the latter is organized. Healthcare is a strongly people-centred sector in 
which ICT has been considered more as an intruder, as a “spy” to the healthcare professionals’ 
way of doing things and as a competitor to this people-centred model. Thus, if ICT intend to 
prove its advantages towards establishing an information society, or even more a knowledge 
society, it has to focus on providing service-oriented solutions. In other words, it has to focus 
on people and this has not been the case in most of the circumstances. It is common 
knowledge that in order to install any type of information system in healthcare, especially if it 
involves knowledge management, six main groups of issues have to be dealt with (Iakovidis, 
1998, 2000): 

1. The organisational and cultural matters related to healthcare. This issue is rather 
important, regardless of any information system, since organisational models and 
culture do not endorse neither the continuity of care, nor any type of structured data 
collection. Issues such as mistrust between different specialists, between the different 
healthcare structures or between doctors and nurses prevent in many cases the effective 
sharing of information. Health reforms are currently under way in many countries 
stressing the will to deal with this problem. 

2. The technological gap between healthcare professionals and information science 
experts. Doctors are often reluctant to use information systems which they believe are 
not designed for them. From another point of view, Healthcare Informatics have been 
introduced in healthcare institutions mostly on pilot-based projects aiming at addressing 
specific issues and have proposed solutions addressing a small number of healthcare 
practitioners, resulting in establishing a complex map of information niches. This 
approach is the consequence of applying information technology to procedures that 
where not designed for it, thus creating a panspermia of information models which are 
neither compatible nor interoperable, even within a single institution’s environment. 
Efforts in creating interoperability standards and protocols such as HL7 are proposing 
solutions to address this issue, thus enabling data manipulation and knowledge 
management. 

3. The legal requirements on the confidentiality of personal and patient related data and 
on data privacy. It is clear that if this issue is not addressed at a managerial and 
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procedural level by imposing suitable policies to meet these requirements, there is little 
chance that medical data will be kept digitally in a structured manner (thus allowing the 
transition from digital islands of clinical data towards a structured electronic healthcare 
record). The implementation of an information system, where the electronic healthcare 
record is considered to be the core of the system (patient-centred model), is the only 
way to drive data management towards creating new knowledge. The complexity of the 
problem can be explained if one just observes the course of implementation of both the 
Health Information Privacy and Accountability Act (HIPAA) in the US and Directive 
95/46/EC in the EU. The issues seem to have been dealt with at the strategic level, but 
still a lot has to be done in the implementation and setup of those strategies. 

4. The industrial and market position of Healthcare Informatics. In general the healthcare 
market is seen by the industry as large in size but not highly profitable, mainly due to 
the lack of standards in implementing and interoperating healthcare informatics 
products. As a consequence, the industry has focused on creating mostly small scale 
products (i.e. Laboratory Information Systems, Radiology Information Systems, Clinical 
Information Systems) and not on evangelising the production of information system 
that are dealing with healthcare as a whole. The lack of end-to-end solutions is dealt 
with by interconnecting heterogeneous information systems (a rather complex task with 
constant change management issues) and by introducing solutions from other business 
sectors (i.e. ERP, SCM, CRM) that have often been rejected by “key users” as non 
compliant with their job description. Nevertheless, the new web technology approaches 
(web services, XML, etc) and the new information technology strategies (i.e. service 
oriented architecture) could be the drivers towards merging information technology and 
healthcare services and thus enabling the establishment of knowledge management 
products. 

5. The lack of vision and leadership of healthcare managers and health authorities, and the 
lack of willingness to re-engineer healthcare processes for the benefits of efficiency and 
quality of care delivery. Some countries are in the process of introducing or 
implementing such Business Process Reengineering projects in order to address 
healthcare delivery in a more information flow conformant way. This is a key point in 
reaching knowledge management, knowledge re-use and sharing, and finally proposing 
a solution for the knowledge-based society of tomorrow. This issue should be dealt 
with by proposing strategies that focus on processes and by establishing key 
performance indicators, balanced scorecards, or other metrics that are the upper level 
of a structured information flow-based model. 

6. User acceptability and usability of the proposed information systems. This issue is the 
one most strongly related to the problem of dealing with the people-centred approach 
of the Healthcare sector. This issue deals with information systems’ user friendliness, 
with usability issues such as the time to reach a data entry point, the speed of 
information retrieval, the quality of information retrieval, the complex security 
procedures, etc. In order to implement information systems and knowledge 
management systems, education and training must be addressed with high priority since 
user acceptability is strongly related to them. Service oriented models and patient-
centred information systems have a higher chance of passing the user acceptability test. 
A system that is not accepted by the user is often a system with poor data quality (or no 
data at all) and knowledge management, business intelligence or data warehousing 
solutions are consequently inoperable and unsuccessful. 

Taking all of the above issues into consideration, this chapter proposes to explore trends and 
best practices regarding knowledge management from the viewpoint of performance 
management, based upon the use of Key Performance Indicators (KPI) in healthcare systems. 
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By assessing both balanced scorecards (Kaplan/Norton) and quality assurance techniques in 
healthcare (Donabedian), it is possible to foresee an electronic healthcare record centred 
approach which drives information flow at all levels of the day-to-day process of delivering 
effective and managed care, and which finally moves towards information assessment and 
knowledge discovery (both with administrative and medical data). KPIs should be regarded as 
the strategic assessment tool, for both the executives and the clinical decision makers, that will 
lead healthcare delivery to excellence and to knowledge discovery and assessment. 

Use Case: Regional Healthcare Authorities in Greece 

In 2001 a reform of the Greek National Healthcare System was introduced in order to enhance 
the performance and control of healthcare provision in Greece (Greek National Healthcare 
System Reform Act, 2001; Vagelatos & Sarivougioukas, 2003). One of the main changes was 
the division of the country in 17 autonomous Healthcare Regions where the Regional 
Healthcare Authority (RHA) is responsible for the regional healthcare strategy. This reform 
introduced the need to establish a three-level decision-making and performance management 
mechanism. 

The proposed methodology was used to reach an initial set of KPIs by assessing existing 
knowledge and future needs (McKee & Healy, 2002; Polyzos, 1999; Decision No 1400/97/EC, 
1997). Those KPIs were processed especially to serve the new strategy introduced in Greece. 

As described in Figure 3, the regional healthcare system is comprised of a series of information 
systems covering the whole structures existing at any level, the processes required to meet the 
administrative and medical needs and finally, the outcomes that must come out from the 
implementation of such a complex interpolation of informatics infrastructure. The above 
information model was introduced to establish a community of networked healthcare 
organisations (hospitals, primary care) that are interoperating in order to support and 
implement the new healthcare strategy: to provide integrated and high quality healthcare 
services to the citizens based upon equal access to the resources (Information Society SA, 
2003). In order to achieve this goal, two main issues were raised: 

 How and when will information systems interoperate? 

 What is the minimum required data-set to achieve the proposed strategy? 

The first issue can be answered by using standards and protocols such as HL7 to meet with 
interoperability issues in healthcare (Spyrou, Berler & Bamidis, 2003). The second issue is 
partially addressed by the proposed initial set of KPIs presented below. The proposed KPIs are 
forming a complete set of metrics that enable the performance management of a regional 
healthcare system. In addition, the performance framework established is technically applied by 
the use of state-of-the art knowledge management tools such as data warehouses and business 
intelligence information systems. 

The proposed KPIs are categorised into the four perspective stated by Norton & Kaplan, 
having also taken into account the raised quality assurance issues stated earlier.. 

Each of the KPIs is the result of analysis based upon the needs of a standard regional 
healthcare authority. The proposition of a set of KPIs is nevertheless not the complete solution 
of the problem. Implementing KPIs is a constant process based upon specific metrics that each 
regional healthcare authority and each department or institution under its control must 
periodically assess and reengineer. Assessment should be based upon specific goals met and 
reengineering is often required due to administrative, demographic or other important changes 
that must occur. Focusing for example in the KPI marked as “mean treatment cost per day” 
one should notice that the KPI does not mean much without a metric. In Greece, most of 
inpatient treatments are based upon fixed prices per day and do not follow the pay per service 
model which is financially more viable. Healthcare financials are part of a national policy aiming 
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at providing high quality healthcare services to all citizens regardless of their income, social 
status or other characteristic. As a consequence, the use of the fixed price model (per day 
quotas) in Greece serves that purpose albeit with its advantages and disadvantages. Current 
treatment cost per day (for an inpatient) has been fixed to about 135 Euros and this value could 
be used as an initial metric. If this value is exceeded this would mean that the RHA budget will 
cover the difference or transfer the cost to insurance companies and social welfare. In addition, 
a regional healthcare authority will then have credible proof that national standards are 
outdated and require revision in order to support the system. As a result, this KPI has now a 
specific meaning linked to regional strategy and budgetary needs. Following that example, all 
financial KPIs are therefore an important perspective of BSC since they are the measurement 
of the financial viability of the regional healthcare authority. In fact, all KPIs should be 
associated with adequate metrics in order to be assessed, thus driving the RHA towards the 
right strategic decisions. 

In order to meet and populate the above-mentioned KPIs a regional healthcare authority has to 
implement a complex information technology system in order to gather up all needed 
information. Then the information collected through the use of enterprise resource planning 
software, hospital information systems, clinical information systems, radiology information 
system, and laboratory information systems has to be processed and interpolated to produce 
the final metadata set from which the KPIs are driven. In other words, the model is 
complemented by a business intelligence solution.  

Conclusions 

Performance management is a key issue in the continuous process of delivering high quality 
healthcare services. The use of KPIs has proved that the design of a Balance Scorecard acts as 
the “cockpit” of a regional (or national) healthcare authority where all metrics are the flight 
instruments enabling the provision of healthcare based upon equity, financial control, 
continuous process and structure refinement, and outcome measurements. In that sense, the 
proposed infrastructure is, technologically speaking, an important knowledge management tool 
that enables knowledge sharing amongst various healthcare stakeholders and between different 
healthcare groups. The use of BSC is an enabling framework towards a knowledge management 
strategy in healthcare since KM is about discovering knowledge from existing information, 
about creating new knowledge and about implementing processes and taxonomies that enable 
the reuse and assessment of information as part and bits of knowledge. Knowledge can be seen 
as a performance management tool both for administrative purposes and clinical 
improvements.During the implementation process of deploying a technological platform for 
performance management or any other type of knowledge management infrastructure, one 
must have in mind that: 

 The 6 issues described in the introduction section must being taken into strong 
consideration from day one 

 It is important to focus on people, processes and outcomes, and to set-up a straight- 
forward strategy to plan, manage assess, educate, disseminate and maintain the 
developed BSC Framework 

 Any type of knowledge management project bases its success on continuous 
improvement and assessment. Metrics and processes are meant to change in order  to 
reflect improvements towards quality of healthcare 

 The knowledge and technology is there, but still very limited best practices have been 
successfully implemented 

 The implementation of BSC framework is a time consuming process that has to 
involve all stakeholders’ representatives 
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Εισαγωγή - Περίληψη 
 

Τα οφέλη της εισαγωγής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο ήδη σύνθετο χώρο 
της Υγείας και Πρόνοιας έχουν από καιρό αναγνωριστεί και επισημανθεί από τη Διεθνή 
βιβλιογραφία. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η ιατρική κοινότητα δέχεται με ικανοποίηση τις νέες 
ανακαλύψεις της τεχνολογίας (π.χ. Μαγνητική Τομογραφία, Πυρηνική Ιατρική, κλπ) και βασίζεται 
σε αυτές με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τις 
τεχνολογίες της πληροφορικής.  

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό (θα αναλυθούν εκτενέστερα θα κεφάλαια της παρούσας διατριβής, 
ωστόσο με μια σύντομη ανάλυση καθίσταται σαφές ότι οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στον χώρο αυτό κυρίως λόγω της οργανωτικής 
δομής του. Η Υγεία – Πρόνοια είναι ένας χώρος ιδιαίτερα ανθρωποκεντρικός και έχει 
αντιμετωπίσει (λανθασμένα βέβαια) την έλευση της πληροφορικής ως «ανταγωνιστή» και κριτή στο 
επάγγελμα του Ιατρού, της νοσηλεύτριας, ακόμα και του διοικητικού υπαλλήλου. Η εκτίμηση του 
συγγραφέα ταυτίζεται με τις διατυπωμένες απόψεις (Iakovidis) στη βιβλιογραφία που αναφέρονται 
σε έξι κατηγορίες ζητημάτων τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πληροφοριακό 
σύστημα υγείας: 

 

1. Η πληθώρα των οργανωτικών και πολιτιστικών δομών που ανάλογα με την περίπτωση 
επηρεάζουν την ιατρική περίθαλψη. Ως τέτοια, περιληπτικά αναφέρονται οι 
διαφορετικές οργανωτικές δομές της Υγείας – Πρόνοιας (π.χ. περιφερειακή διοίκηση, 
κεντρική διοίκηση, διοίκηση από την τοπική αυτοδιοίκηση, έλλειψη του Κοινωνικού 
Κράτους, κλπ) οι διαφορετικές κουλτούρες ιατρών, οι διαφορετικές διαρθρώσεις του 
ιατρικού φακέλου (ασθενοκεντρικά συστήματα, ιατροκετρικά συστήματα, δομή ανά 
κατηγορία περίθαλψης (πρωτοβάθμα, δευτεροβάθμια, κλπ) και άλλα. 

2. Το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ εφαρμογών και η κατανεμημένη μορφή των δεδομένων. 
Η πληροφορική έχει εισαχθεί τα τελευταία 30-40 χρόνια αποσπασματικά στις μονάδες 
υγείας καλούμενη κάθε φορά να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με αποτέλεσμα η 
σημερινή κατάσταση παγκοσμίως να χαρακτηρίζεται από νησίδες πληροφορικής. Η 
έλλειψη συνολικού σχεδιασμού οδηγούμενη κυρίως από τα οργανωτικά προβλήματα 
του χώρου χαρακτηρίζεται επίσης από τη πανσπερμία μοντέλων ροής δεδομένων, 
κωδικοποιήσεων και πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων που προσθέτουν 
παραμέτρους στη συνολική πολυπλοκότητα του προβλήματος. 

3. Η έλλειψη νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τη διαχείριση των 
ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων των ασθενών η οποία καλύπτεται εν μέρει από 
αναχρονιστικά νομοθετήματα και συστάσεις της δεκαετίας του ’50. Η συνθετότητα του 
προβλήματος αντικατοπτρίζεται στις δυσκολίες εφαρμογής που αντιμετωπίζει τόσο το 
Health Information Portability and Accountability Act (HIPAA) στις Η.Π.Α. το 
οποίο αν και ψηφίστηκε το 1996 δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ, όσο και από την πορεία 
της Οδηγίας 95/46/ΕΚ η οποία αν και νόμος πλέον σε όλα τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. 
δεν έχει οδηγήσει σε λύσεις. 

4. Η ανωριμότητα της αγοράς της Πληροφορικής σχετικά με την δημιουργία και 
μετέπειτα υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων σε οποιαδήποτε τεχνολογική 
πλατφόρμα. Μέχρι πρόσφατα, η αγορά της Ιατρικής Πληροφορικής χαρακτηριζόταν 
από μικρή κερδοφορία και κατά συνέπεια από έλλειψη επενδυμένων πόρων στην 
ανάπτυξη των προϊόντων που εν δυνάμει θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το 
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πρόβλημα συνολικά. Η εισαγωγή των τεχνολογιών διαδικτύου αλλά κυρίως των νέων 
στρατηγικών οι οποίες αντιλαμβάνονται το προϊόν λογισμικού όχι ως ένα προϊόν 
λιανικής αλλά ως μια υπηρεσία, μας επιτρέπουν να έχουμε μια πιο αισιόδοξη ματιά στο 
ζήτημα αυτό. 

5. Η έλλειψη διορατικών ανώτατων διοικήσεων τόσο σε επίπεδο διοικητών νοσοκομείων 
όσο και σε ανώτερα κλιμάκια έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό τον χώρο της υγείας σε 
μια διαδικασία απλής οικονομικής διαχείρισης. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι 
στην Ελλάδα για παράδειγμα η διοίκηση των νοσοκομείων βασίζεται ακόμα στο 
απλογραφικό σύστημα (έσοδα – έξοδα). Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος 
αναμένεται (Π.Δ. 146/2003) εντούτοις να οδηγήσει τις διοικήσεις σε αναγκαστικές 
μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα είναι προς όφελος της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Είναι γενικώς παραδεκτό ότι  ο χώρος της υγείας χρειάζεται άμεσα μια 
αναδιοργάνωση των διαδικασιών του και μια εκ βάθρων αλλαγή των στόχων του. 
Τέτοιες προσπάθειες είναι σε διαδικασία ανάπτυξης σε πολλά κράτη της Υφηλίου 
(Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Ελλάδα, κλπ) με άμεσο αντίκτυπο στην εισαγωγή πιο 
δομημένων μορφών μηχανοργάνωσης. 

6. Τέλος μέχρι τώρα τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα δεν αντιμετώπιζαν 
επαρκώς τα ζητήματα της αποδοχής των χρηστών και των σύνθετων ιατρικών 
διαδικασιών. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από μεταφορές επιτυχημένων 
επιχειρηματικών μοντέλων άλλων κλάδων στην Υγεία – Πρόνοια που αν και δυνητικά 
αντιμετωπίζουν οργανωτικά και διαχειριστικά ζητήματα του χώρου, δεν έχουν κερδίσει 
τη εμπιστοσύνη των τελικών χρηστών. Οι ιατροί, οι νοσηλευτές, οι τεχνολόγοι υγείας, 
κλπ, αποτελούν μια δύσκολη και δύσπιστη ομάδα χρηστών καθώς δεν έχουν λάβει 
καμιά πληροφοριακή παιδεία κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης τους, 
ούτε και αποτελεί εκ πρώτης όψεως πρωταρχικός τους ρόλος η χρήση πληροφοριακών 
συστημάτων στη καθημερινή εργασία τους. Κατά συνέπεια η σχεδίαση πληροφοριακών 
συστημάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η ευχρηστία, η γρήγορη 
ανταπόκριση, η συνάφεια με τη καθημερινή εργασία και κυρίως να λαμβάνει υπόψη τη 
ροή πληροφοριών και τις διαφορετικές ανάγκες των ομάδων χρηστών στη τελική 
πληροφορία η οποία βασίζεται εν πολλοίς στα δεδομένα του ιατρικού φακέλου του 
ασθενή. Κατά συνέπεια η υλοποίηση ασθενοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων 
φαίνεται να είναι η μόνη βιώσιμη λύση, όπου τα μοντέλα ροής δεδομένων πηγάζουν 
από τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, το δομικό πυρήνα του συστήματος. 

 

Με βάση τα παραπάνω έξι ζητήματα, η διατριβή αυτή προτείνει ένα μοντέλο διαχείρισης της 
ιατρικής πληροφορίας σε περιβάλλον ασθενοκεντρικού περιφερειακού δικτύου υγείας το οποίο 
βασίζεται στις παρακάτω αρχές: 

1. Έχει σχεδιαστεί θεωρώντας τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας ως το κύριο δομικό στοιχείο 
του συστήματος και ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις αλλά και τη βιβλιογραφία 

2. Κωδικοποιεί και προδιαγράφει τις ανάγκες του συστήματος με βάσει τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας (service oriented architecture) 

3. Χωρίζεται σε 4 βασικά επίπεδα (ανάγκες πληροφορίας και πληροφόρησης, ροή 
πληροφοριών, λειτουργικές ανάγκες και αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις) 

4. Αφορά στον σχεδιασμό περιφερειακού συστήματος, πιστεύοντας ότι το συγκεκριμένο 
διοικητικό μοντέλο έχει τις μεγαλύτερες λειτουργικές δυνατότητες 

5. Λαμβάνει υπόψη του τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις (τεχνολογίες διαδικτύου, wi-fi, 
web services, XML, κλπ) 
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6. Στοχεύει τόσο στη βελτιστοποίηση της καθημερινής εργασίας του τελικού χρήστη όσο και 
στη παροχή των αναγκαίων πηγών πληροφορίας σε επίπεδο διοίκησης 

 

Το μοντέλο αυτό θεωρείται καινοτομικό καθώς: 

• Κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Αναλύει τις ανάγκες σε πληροφορία σε όλα τα επίπεδα 

• Καταγράφει τις ανάγκες διαλειτουργικότητας 

• Επιτρέπει την τμηματική υλοποίηση 

• Προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας σε 
περιφερειακό επίπεδο επιτρέποντας το σχεδιασμό και τη διάχυση της 
πληροφορίας μεταξύ των βαθμίδων υγείας 

• Έχει σχεδιαστεί να ενσωματώνει νέες μορφές ιατρικής περίθαλψης (τηλεϊατρική, 
κατ’ οίκον νοσηλεία, κλπ) 

• Έχει ως βασικό στόχο τη διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας σε 
ανώτερο επίπεδο με τη παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας 

• Στοχεύει στη διαχείριση της γνώσης που παράγεται κατά τη καθημερινή εργασία 
των επαγγελματιών υγείας και στην αξιοποίηση αυτής. 

 

 

Η διατριβή χωρίζεται σε 10 κεφάλαια τα οποία αναλύονται εν συντομία παρακάτω. 

 

Κεφάλαιο 1: Υγεία – Πρόνοια και Τεχνολογικές Απαιτήσεις. 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται εν συντομία τα διάφορα οργανωτικά μοντέλο στον χώρο της 
Υγείας – Πρόνοιας με έμφαση στις οργανωτικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. 
Το κεφάλαιο αυτό είναι μια ιστορική αναδρομή τόσο του χώρου της υγείας πρόνοιας αυτής 
καθαυτής οπότε και σκιαγραφούνται τα προβλήματα αλλά και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του χώρου, 
αλλά και της Ιατρικής πληροφορικής ως όρος σε όλη του την ευρύτητα. Παρουσιάζονται τα 
τρέχοντα μοντέλα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία, οι βασικές δομές ενός δικτύου υγείας, 
οι διαφορετικές βαθμίδες υγείας και η πληροφοριακή τους κάλυψη. Στο κεφάλαιο αυτό 
παρουσιάζονται επίσης οι τρέχουσες στρατηγικές τόσο στις ΗΠΑ (HIPAA) όσο και στις 
Ευρωπαϊκή Ένωση (eEurope 2005, Κοινωνία της Πληροφορίας, Κοινωνία της Γνώσης, κλπ). 

Το κεφάλαιο αυτό έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: 

• Τι είναι η Υγεία – Πρόνοια; 

• Πως οργανώνεται ένα σύστημα υγείας; 

• Ποια είναι η ιστορική αναδρομή του συστήματος υγείας στην Ελλάδα; 

• Τι είναι η ιατρική πληροφορική και τι καλύπτει; 

• Πως η ιατρική πληροφορική μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Υγείας- -
Πρόνοιας; 

• Που βρίσκεται η κατάσταση σήμερα και ποια είναι τα προβλήματα; 

• Τι είναι ένα δίκτυο υγείας; 
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• Ποια θέματα βρίσκονται σε διαρκή εκκρεμότητα; 

 

Κεφάλαιο 2: Τεχνολογικές εξελίξεις 

Το κεφάλαιο αυτό οριοθετεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και ανάγκες ενός δικτύου υγείας με βάση τις 
σύγχρονες τάσεις των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες και αξιοποιούνται για 
τους σκοπούς της παρούσας διατριβής. Έτσι περιγράφονται οι τεχνολογίες επικοινωνιών που έχουν 
επικρατήσει διεθνώς όπως η χρήση ιδεατών ιδιωτικών δικτύων, η χρήση πρωτοκόλλων του 
διαδικτύου, η χρήση και η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (πχ. NHSnet, RSS, ΣΥΖΕΥΞΙΣ) στο 
χώρο της υγείας – πρόνοιας, η χρήση ασύρματων δικτύων (GPRS, UMTS, Wi-Fi, 802.11g, 
EDGE, κλπ) αλλά και η τρέχουσα κατάσταση των δικτύων δεδομένων γενικότερα. Εκτός των 
τεχνολογιών επικοινωνιών, το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε τρέχουσες εξελίξεις στις τεχνολογίες 
διαδικτύου και κυρίως στις νέες τάσεις που εισάγονται από τη χρήση της XML, των web services 
και των λοιπών πρωτοκόλλων που απαιτούνται για την υλοποίηση συστημάτων στο πλαίσιο της 
κοινωνίας της γνώσης. Αυτά είναι τα RDF, XML query, XML link, XSL, XML Topic Maps, 
OWL και άλλα. Τέλος αναλύονται οι απαραίτητες αρχιτεκτονικές διαλειτουργικότητας, 
διαχείρισης κατανεμημένων δεδομένων και data warehousing που απαιτούνται για την υλοποίηση 
οποιουδήποτε μοντέλου ροής πληροφοριών. 

Το κεφάλαιο αυτό έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: 

• Ποια είναι τα δομικά στοιχεία ενός δικτύου υγείας 

• Ποιες τεχνολογίες επικοινωνιών χρησιμοποιούνται στην Υγεία – Πρόνοια; 

• Ποιες τεχνολογίες πληροφορικής χρησιμοποιούνται στην Υγεία – Πρόνοια; 

• Ποιες είναι οι τρέχουσες τεχνολογίες διαδικτύου; 

• Πως ορίζεται το λογισμικό ως υπηρεσία; 

• Τι είναι η XML; 

• Τι είναι ένα κατανεμημένο πληροφοριακό σύστημα; 

• Τι είναι ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας; 

• Ποιες τεχνολογίες εφαρμόζονται στη διαχείριση της γνώσης 

• Πως εντάσσεται η διαχείριση της γνώσης στο πλαίσιο ενός δικτύου υγείας; 

 

Κεφάλαιο 3: Βασικά δομικά στοιχεία του μοντέλου 

Το κεφάλαιο αυτό έρχεται να λειτουργήσει συνθετικά στα κεφάλαια 1 και 2 και να περιγράψει τις 
ειδικές απαιτήσεις και τα δομικά στοιχεία ενός περιφερειακού δικτύου υγείας. Κατά συνέπεια, στο 
κεφάλαιο αυτό περιγράφεται αναλυτικά η έννοια του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ξεκινώντας 
από την απλή καταγραφή των δημογραφικών δεδομένων και καταλήγοντας στη δημιουργία ενός 
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας για τον κάθε πολίτη χωριστά. Αναλύονται επίσης τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα γύρω από τον ιατρικό φάκελο και αποδεικνύεται η ανάγκη ενός κατανεμημένου ιδεατού 
ιατρικού φακέλου, το οποίο περιλαμβάνει πλέον και στοιχεία γενετικής (bioinformatics). Με βάση 
αυτό το κεφαλαιώδες συμπέρασμα αναλύεται διεξοδικά το δεύτερο δομικό στοιχείο του 
προτεινόμενου μοντέλου το οποίο αφορά στο αναγκαίο πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Εδώ 
αναλύονται τα τρέχοντα πρότυπα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πρωτόκολλο HL7, στις 
προσπάθειες του CEN/251 (env 13606), στα μοντέλα corbamed, DHE, Gehr, openEHR, HISA, 
e-GIF, κλπ. Το κεφάλαιο αυτό αναλύει δύο ακόμα βασικά δομικά στοιχεία τα οποία είναι οι 
ιατρικές κωδικοποιήσεις και η ασφάλεια δεδομένων. Οι ιατρικές κωδικοποιήσεις αποτελούν βασικό 
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δομικό στοιχείο για τη δόμηση οποιουδήποτε μοντέλου ροής πληροφοριών καθώς δεν είναι εφικτή 
η προτυποποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας χωρίς κωδικοποιημένα δεδομένα (πχ. DRGs για 
την κοστολόγηση υπηρεσιών, ICD 10 για τις διαγνώσεις, CCAM για τις ιατρικές πράξεις (Γαλλία), 
κλπ.). Αντίστοιχα η διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου και η προστασία των προσωπικών 
δεδομένων δεν αποτελεί μόνο ηθική υποχρέωση κατά το σχεδιασμό ενός πληροφοριακού 
μοντέλου αλλά και νομική δέσμευση (Ν 2472/97 στην Ελλάδα). Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται 
μια σύντομη αναφορά στις έννοιες evidence based medicine και critical pathways και πως αυτές 
επιδρούν στη ροή πληροφοριών. 

Το κεφάλαιο αυτό έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: 

• Τι είναι ο ιατρικός φάκελος; 

• Τι είναι ένα ασθενοκεντικό μητρώο ασθενή (master patient index – MPI); 

• Τι είναι ο ιδεατός ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος; 

• Τι είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας του Πολίτη; 

• Τι δεδομένα και πληροφορίες περιέχει ένα ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος; 

• Ποιες είναι οι ανάγκες κωδικοποίησης δεδομένων στην Υγεία – Πρόνοια; 

• Ποιες κωδικοποιήσεις (classifications, nomenclatures) υφίστανται; 

• Ποια πρότυπα και πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων υπάρχουν; 

• Τι είναι το HL7; 

• Ποιες είναι οι ανάγκες ασφαλείας σε ένα δικτύου υγείας; 

• Πως κατηγοριοποιούνται τα προβλήματα ασφάλειας  

• Τι τεχνολογικές λύσεις ασφάλειας υπάρχουν (PKI, IPSec, SSL, EAS, κωδικοποίηση 
δεδομένων, χρήση έξυπνων καρτών, βιομετρικές μέθοδοι, κλπ) 

• Τι είναι το ιατρικό απόρρητο και πως αυτό διασφαλίζεται τεχνικά; 

• Τι σημασία έχουν οι έννοιες critical pathways και evidence based medicine; 

 

Κεφάλαιο 4: Σχεδιασμός του μοντέλου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τόσο οι τεχνικές μοντελοποίησης όσο και τα βασικά στοιχεία 
του προτεινόμενου ασθενοκεντρικού μοντέλου. Έτσι, παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές ανάλυσης 
απαιτήσεων, η δόμηση των ροών πληροφορίας σε ένα περιβάλλον περιφερειακού συστήματος 
υγείας και η χρήση αλγορίθμων καθορισμού και εντοπισμού της αναγκαίας πληροφορίας. 
Αναλύεται η χρήση της γλώσσας μοντελοποίησης UML, περιγράφεται το μοντέλο με βάση τα 
διαγράμματα της μεθόδου αυτής ενώ αναλύονται διάφοροι αλγόριθμοι καθορισμού των 
απαιτήσεων σε δομές και ροές πληροφοριών. Ενδεικτικά αναφέρεται η μοντελοποίηση δεικτών 
αποτελεσματικότητας (key performance indicators) κατά Norton και Kaplan  και η θεωρεία της 
διαχείρισης δομημένων συστημάτων με τη χρήση balanced scorecards και πως αυτό εφαρμόζεται 
στην υγεία και πρόνοια (Donabedian).  

Το κεφάλαιο αυτό έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: 

• Τι είναι η UML; 

• Ποιες είναι οι βασικές ροές δεδομένων σε ένα ασιθενοκεντρικό περιφερειακό σύστημα 
υγείας; 
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• Ποιες οι είναι οι βασικές οντότητες δεδομένων οι οποίες είναι απαραίτητες σε ένα σύστημα 
υγείας; 

• Τι είναι η θεωρεία των balanced scorecards; 

• Ποιοι είναι οι βασικοί δείκτες αποτελεσματικότητας ενός συστήματος υγείας; 

• Πως αυτοί οι δείκτες αντλούνται από την καθημερινή ρουτίνα των επαγγελματιών υγείας; 

• Ποιες είναι οι ανάγκες διαλειτουργικότητας του μοντέλου σε ένα περιβάλλον 
περιφερειακού συστήματος υγείας και ποιες εφαρμογές τροφοδοτούν τους δείκτες 

• Πως συνδυάζονται τα δεδομένα σε επιδημιολογικούς δείκτες και στην αποτύπωση ιατρικών 
πρωτοκόλλων (evidence based medicine, clinical pathways); 

 

Κεφάλαιο 5: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα περιφερειακού συστήματος υγείας – 
Αρχιτεκτονική και Τεχνικές Λύσεις 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην εφαρμογή του μοντέλου και στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος υγείας (ΟΠΣΥ) για ένα Περιφερειακό σύστημα υγείας στην Ελλάδα. 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται συνδυαστική χρήση των αναφερόμενων στα προηγούμενα κεφάλαιο με 
σκοπό τη παροχή μιας συγκεκριμένης λύσης ΟΠΣΥ η οποία καλύπτει όλες τις βαθμίδες υγείας και 
όλα τα σύγχρονα και μελλοντικά σενάρια παροχής φροντίδας (managed care). Έτσι, 
περιγράφονται εναλλακτικές αρχιτεκτονικές λύσεις μαζί με τα οφέλη και τα μειονεκτήματα τους, 
καταλήγοντας στη δημιουργία ενός ασθενοκεντρικού περιφερειακού ΟΠΣΥ. Περιγράφονται οι 
ρόλοι των βαθμίδων υγείας, οι προτεινόμενες οργανωτικές λύσεις (τηλεϊατρική, λύσεις κατ’ οίκον 
νοσηλείας, δημιουργία προτύπων συνεχιζόμενης περίθαλψης, κλπ) και οι τεχνολογικές λύσεις 
(application service providing, web services, enterprise application integration, middleware 
messaging, κλπ). 

Το κεφάλαιο αυτό έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: 

• Πως εντάσσονται οι διαφορετικές βαθμίδες υγείας στη διαδικασία συνολικής παροχής 
ιατρικής περίθαλψης; 

• Ποιες είναι οι καινοτομίες του μοντέλου και πως αυτές υλοποιούνται; 

• Πως εντάσσονται η τηλεϊατρική, τα μοντέλα κατ’ οίκον νοσηλείας και η έννοια του hospital 
without walls στο προτεινόμενο μοντέλο; 

• Ποιες τεχνολογικές λύσεις υπάρχουν; 

• Ποια τεχνολογική αρχιτεκτονική λύση προτείνεται; 

• Ποια είναι τα δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής λύσεις 

• Πως εντάσσονται οι νέες τεχνολογίες στη προτεινόμενη λύση; 

 

 

Κεφάλαιο 6: Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα περιφερειακού συστήματος υγείας – 
Λειτουργικές Προδιαγραφές 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην αποτύπωση των λειτουργικών προδιαγραφών ενός ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος υγείας (ΟΠΣΥ) όπως αυτό περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις του ΟΠΣΥ και πως 
αυτές σχετίζονται με το μοντέλο πληροφοριών του κεφαλαίου 4 και με τα δομικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 3. περιγράφονται εν συντομία οι βασικές εφαρμογές ενός ΟΠΣΥ, καταλήγοντας στη 
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περιγραφή των βασικών διαδικασιών οι οποίες πρέπει να υλοποιούνται μέσω τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να ικανοποιούνται οι πληροφοριακές ανάγκες ενός 
περιφερειακού συστήματος υγείας. 

Το κεφάλαιο αυτό έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: 

• Ποιες είναι οι βασικές εφαρμογές του ΟΠΣΥ; 

• Πως αυτές διαλειτουργούν μεταξύ τους; 

• Ποιες είναι οι ανάγκες διασυνδεσιμότητας; 

• Ποιες είναι οι βασικές διαδικασίες οι οποίες καταλήγουν στην αξιοποίηση των ροών 
πληροφορίας του προτεινόμενου μοντέλου; 

 

Κεφάλαιο 7: Πρότυπες Εφαρμογές 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται ορισμένες πιλοτικές δοκιμές οι οποίες αφορούν τμήματα του 
συνολικού μοντέλου. Οι πιλοτικές δοκιμές αφορούν: 

• Στην υλοποίηση ενός πλαισίου διαλειτουργικότητας σε ένα περιφερειακό σύστημα υγείας 
με τη χρήση του πρωτοκόλλου HL7 και πιο συγκεκριμένα σε δύο βασικά σενάρια 
συγχρονισμού δεδομένων ασθενών και δημιουργίας αναφορών και στατιστικών δεδομένων  
σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη χάραξη πολιτικής 
υγείας. 

• Στην υλοποίηση σεναρίων κατ’ οίκον νοσηλείας και στη κοινή αντιμετώπιση 
πρωτοβάθμιων περιστατικών περίθαλψης είτε αυτά έγιναν δια ζώσης είτε αυτά έγιναν με τη 
χρήση τηλεϊατρικών εφαρμογών και πιο συγκεκριμένα στο τηλεχειρισμό ιατρικών 
συσκευών εξ αποστάσεως και στη πραγματοποίησης εξ΄ αποστάσεως εξέταση. 

• Στην υλοποίηση ενός δικτύου τηλεϊατρικής με σκοπό τη παροχή επείγουσας προ-
νοσοκομειακής φροντίδας από εξειδικευμένους ιατρούς μέσω ενός κέντρο συντονισμού και 
ενός δικτύου αιθουσών τηλε-συνδιάσκεψης και κατάλληλα διαμορφωμένων φορητών 
τερματικών τηλεϊατρικής 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού αποτελεί η απόδειξη της βιωσιμότητας και της τεχνικής 
αντιμετώπισης της προτεινόμενης λύσης. 

 

Κεφάλαιο 8: Μεθοδολογία υλοποίησης – Αντιμετώπιση Προβλημάτων 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται τα προβλήματα που ανέκυψαν τόσο κατά το σχεδιασμό του 
μοντέλου όσο και κατά τη φάση των πιλοτικών δοκιμών. Προτείνεται επίσης μια μεθοδολογία 
αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανέκυψαν καθώς και μια μεθοδολογία αξιολόγησης της 
λύσης (technology assessment). Επίσης, αποτυπώνονται τα προβλήματα διαχείρισης τέτοιων 
σύνθετων έργων πληροφορικής και γίνεται μια ανάλυση του κινδύνου που περιλαμβάνει η χρήση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και η εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου (risk 
assessment). 

Το κεφάλαιο αυτό έρχεται να απαντήσει σε ερωτήματα όπως: 

• Τι προβλήματα λύνει η εφαρμογή ενός ΟΠΣΥ; 

• Τι προβλήματα δημιουργούνται από την εφαρμογή ενός ΟΠΣΥ; 

• Ποιοι είναι οι κίνδυνοι κατά την υλοποίηση και λειτουργία ενός ΟΠΣΥ; 

• Ποιος είναι ο ρόλος των χρηστών (user acceptance, κλπ); 
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• Πως μετριέται η επιτυχία ενός ΟΠΣΥ; 

• Ποια είναι η πιο δόκιμη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης ενός τέτοιου έργου; 

• Πως αντιμετωπίζονται τα διάφορα προβλήματα (με βάση τα έξι ζητήματα που 
προαναφέρθηκαν); 

• Πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη στρατηγικών ανάκαμψης από καταστροφή; 

 

Κεφάλαιο 9: Συμπεράσματα – Μελλοντικά βήματα 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης των συμπερασμάτων από τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή του μοντέλου, από την ανάλυση κινδύνου και την εμπλοκή των βασικών 
χρηστών. Γίνεται επίσης αναφορά σε μελλοντικές επεκτάσεις του προτεινόμενου μοντέλου και 
ειδικότερα στην εισαγωγή δεδομένων βιο-πληροφορικής στο μέλλον, ζήτημα το οποίο έχει 
εκτενείς ηθικές προεκτάσεις σχετικά με το μοντέλο ιατρικής περίθαλψης προς το οποίο βαδίζουμε. 
Επίσης, γίνονται εκτενής αναφορές σε επεκτάσεις του μοντέλου οι οποίες έχουν σχέση με τη 
μορφή συλλογής των δεδομένων που τείνει αργά αλλά σταδιακά να αφήνεται στις μηχανές και 
στους πάσης φύσεως αισθητήρες όπως τα γιλέκα παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων 
(wearable sensors, smart clothing), η επίδραση του ανθρώπου με τον περιβάλλον (ubiquitous 
computing), η εξέλιξη στις τεχνολογίες επεξεργασίας φωνής (natural language processing) και η 
χρήση υπολογιστικών συστημάτων πλέγματος (grid computing). Είναι σαφές ότι οι τεχνολογίες 
αυτές αν απορροφηθούν σωστά θα δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για την αποτελεσματική 
αλληλεπίδραση ανθρώπου – μηχανής  (human computer interaction) η οποία στέκεται ως βασικό 
εμπόδιο στην διάχυση των πληροφοριών σε ένα δίκτυο υγείας. 

 

Κεφάλαιο 10: Βιβλιογραφία 

Η βιβλιογραφία καλύπτει τόσο τον ευρύτερο χώρο της ιατρικής πληροφορικής και της σχεδίασης 
διαδικασιών στην υγεία – πρόνοια όσο και στις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναφερθεί σχετικά 
με τη υλοποίηση και λειτουργία δικτύων υγείας. 

 

Παραρτήματα 

• Συντομογραφίες 

• Κατάλογος πινάκων 
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Κεφάλαιο Πρώτο  
 Βασικές Αρχές στην Υγεία – 

Πρόνοια  
 

 

 

 

1 Βασικές Αρχές στην Υγεία – Πρόνοια 
 

1.1 Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα 

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη δημιουργία ενός συνολικού μοντέλου σχεδιασμού ενός 
πολιτοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος υγείας. Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμο να 
παρατεθούν ορισμένα επιλεκτικά στοιχεία σχετικά με τη δημόσια υγεία. Άλλωστε η οποιαδήποτε 
οργάνωση ενός συστήματος υγείας, πληροφοριακής ή μη, σε ακριβώς αυτό συνίσταται: στη 
προάσπιση της δημόσιας υγείας. Η Δημόσια Υγεία αποτελεί ένα κοινωνικό, πολιτικό και 
διοικητικό εγχείρημα διαχείρισης και ελέγχου των μειζόνων παραγόντων κινδύνου για την υγεία 
και βελτίωσης του επιπέδου υγείας του πληθυσμού. Η σύγχρονη Δημόσια Υγεία βασίζεται σε 
επιστημονικά τεκμήρια, τα οποία αντλούνται από τα επιστημονικά πεδία της επιδημιολογίας, της 
δημογραφίας, τις συμπεριφορικές επιστήμες, τις επιστήμες της υγείας και του περιβάλλοντος και 
άλλες συναφείς επιστημονικές κατευθύνσεις. Στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 
έχουν αναληφθεί θεσμικές πρωτοβουλίες μείζονος σημασίας (Ν. 2519/1997, Ν. 3172/2003, Ν. 
3370/2005) με καινοτομικό πνεύμα και συγκλίνοντα χαρακτηριστικά. 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας συνίσταται στην ολιστική 
βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Αποτελεί ένα σύνολο γνώσεων και πρακτικών, που 
τοποθετείται ανάμεσα στο διοικητικό μηχανισμό και την άσκηση των επαγγελμάτων υγείας. Το 
αντικείμενό της αφορά επίσης στην κατάκτηση της γνώσης μέσω της έρευνας. Η Δημόσια Υγεία 
στηρίζεται σε διάφορες επιστήμες και τεχνικές όπως η ιατρική, η επιδημιολογία και η βιο-
στατιστική, η δημογραφία και οι κοινωνικές επιστήμες, οι οποίες συντελούν στο να διερευνηθεί το 
επίπεδο υγείας και νοσηρότητας του πληθυσμού και να παραχθούν και να αξιολογηθούν μέτρα που 
προτείνονται από τους ειδικούς, με σκοπό την προάσπιση και προαγωγή της υγείας του πληθυσμού 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Οι βασικές λειτουργίες της Δημόσιας Υγείας συνίστανται 
ιδίως: 

 Στην παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού, καθώς και των παραγόντων που την 
επηρεάζουν. 

 Στην προστασία και προαγωγή της υγείας, καθώς και στην πρόληψη ασθενειών. 

 Στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας. 

 Στην προάσπιση των αναγκών υγείας των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού. 
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 Στον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων και άλλων υψηλής επικράτησης νοσημάτων, και 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων κινδύνων και απρόβλεπτων ειδικών συνθηκών. 

Τέλος, οι δράσεις της Δημόσιας Υγείας επικεντρώνονται: 

 Στην εκτίμηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην υγεία από το φυσικό περιβάλλον 
από δραστηριότητες της κοινωνικής και παραγωγικής ζωής. 

 Στους κοινωνικούς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
υγεία του πληθυσμού και στην προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας. 

 Στις ανάγκες των ευπαθών πληθυσμών και στους τρόπους ζωής και τις συνθήκες που τις 
επηρεάζουν.  

 Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση επειγόντων ή έκτακτων καταστάσεων και γεγονότων. 

 Στη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την υγεία και τη βιωσιμότητα. 

 Στη διατήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. 

 

Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία της δημοσιας υγείας στην Ελλάδα, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί 
και αναφέρονται αναλυτικά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης φια τη Δημόσια Υγείας (2008). 

 
Πίνακας 1 Κυριότρερες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα (2002) 

 
 

Οι δείκτες νοσηρότητας είναι δύσκολο να υπολογιστούν με ακρίβεια για την Ελλάδα, γιατί τα 
διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δεν είναι επαρκή. Για την εκτίμηση της νοσηρότητας του ελληνικού 
πληθυσμού χρησιμοποιούνται κυρίως δείκτες των υπηρεσιών υγείας, οι οποίοι μπορούν να 
εκτιμηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια. Αξιοποιούνται κυρίως τα στοιχεία από την καταγραφή των 
νοσηλευόμενων ασθενών και, συγκεκριμένα, τα στοιχεία των εξελθόντων ασθενών. 

Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης του ζητήματος της νοσηρότητας είναι με τον υπολογισμό του 
Προσδόκιμου Υγιούς Ζωής (Healthy Life Expectancy) και δεικτών όπως τα Χρόνια Ζωής 
Απαλλαγμένα από Ανικανότητα (Disability Adjusted Life Years, DALY’s). Το Προσδόκιμο 
Υγιούς Ζωής είναι πολύπλοκο στον υπολογισμό του, αλλά δίνει μία εικόνα της συνολικής 
νοσηρότητας ενός πληθυσμού και του βαθμού στον οποίο η αύξηση του προσδόκιμου ζωής 
συνοδεύεται και από βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Τα DALY’s υπολογίζονται με βάση τα 
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απωλεσθέντα χρόνια ζωής εξαιτίας πρόωρου θανάτου και τα χρόνια υγιούς ζωής ανάλογα με τη 
διάρκεια διαφόρων προβλημάτων υγείας. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), η κυριότερη αιτία απώλειας Χρόνων 
Ζωής Απαλλαγμένων από Ανικανότητα στην Ελλάδα είναι τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, με 
δεύτερη την ισχαιμική καρδιοπάθεια. Μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ακολουθεί η κατάθλιψη, 
που θεωρείται υπεύθυνη για την απώλεια του 8% των DALY’s που χάνονται ετησίως (Πίνακας 2). 
Χαρακτηριστική είναι η παρουσία, στις δέκα σημαντικότερες αιτίες απώλειας DALY’s, πολλών 
χρόνιων, μη θανατηφόρων νοσημάτων και καταστάσεων, που επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία 
χωρίς να εμφανίζονται στις στατιστικές θνησιμότητας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η απώλεια ακοής, 
οι άνοιες και η κατάθλιψη. 

 
Πίνακας 2 Αιτία απώλειας Χρόνων Ζωής Απαλλαγμένων από Ανικανότητα στην Ελλάδα 
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Πίνακας 3Προσδόκιμο υγειούς ζωής (2002) 

 
 

Πίνακας 4 Αριθμός εξελθόντων ασθενών ανά αιτία νοσηλείας (2003) 
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Πίνακας 5 Ποσοστό ασθνενών ανά κατηγορία πάθησης (2003) 

 
 

 

Συγκρίνοντας τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία εξελθόντων ασθενών με τα αντίστοιχα του 
1997, παρατηρείται μια μεταβολή στην κατάταξη των νοσολογικών κατηγοριών, ως προς τον 
αριθμό των εισαγωγών. Τα νεοπλάσματα, από 4η αιτία το 1997 ανεβαίνουν στη 2η θέση και τα 
νοσήματα του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων από την 9η στην 4η θέση. 
Επίσης, από τη συγκριτική μελέτη των στοιχείων του 1997 και του 2003, διαπιστώνεται ότι οι 
τραυματισμοί και οι δηλητηριάσεις, που οφείλονται συνήθως σε ατυχήματα, το 1997 ήταν η 3η 
συχνότερη αιτία εισαγωγής σε νοσοκομείο, ενώ το 2003 ήταν μόλις η 6η. Τέλος, πρέπει να 
σημειωθεί ότι, τόσο συνολικά όσο και ανά κατηγορία νοσημάτων, ο αριθμός των εξελθόντων 
αυξήθηκε στη διάρκεια της χρονικής περιόδου που εξετάζεται. Ο συνολικός αριθμός εισαγωγών 
στα ελληνικά νοσοκομεία ήταν 1.552.940 το 1997 και έφτασε το 1.940.512 το 2003, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 20%.  
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Πίνακας 6 Συχνότητα χρόνιων νοσημάτων ανά φύλλο, έρευνα Hellas Health I (2006) 

 
 

Πίνακας 7 Ποιότητα Ζωής, έρευνα Hellas Health I (2006) 
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Τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας των αναπτυγμένων χωρών, στις οποίες ανήκει και η 
Ελλάδα, συσχετίζονται αιτιολογικά με τον τρόπο ζωής και το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. 
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, υπεύθυνα για το 48% των θανάτων στον ελληνικό πληθυσμό, έχουν 
ως βασικούς παράγοντες κινδύνου την κακή διατροφή, την έλλειψη σωματικής άσκησης, την 
παχυσαρκία και το κάπνισμα, παράγοντες που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με τις καθημερινές 
συνήθειες. Η δεύτερη αιτία θανάτου, τα κακοήθη νεοπλάσματα, οφείλονται επίσης σε σημαντικό 
ποσοστό στη συμπεριφορά και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Αντίστοιχοι ισχυρισμοί μπορούν 
να τεκμηριωθούν για την πλειονότητα των νοσημάτων που καθορίζουν το νοσολογικό πρότυπο που 
επικρατεί στην Ελλάδα. Έτσι, είναι προφανής η ανάγκη μελέτης των παραγόντων κινδύνου στο 
πλαίσιο της προσπάθειας κατανόησης και βελτίωσης του επιπέδου υγείας του ελληνικού 
πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η αρτηριακή υπέρταση ήταν ο 
υπεύθυνος παράγοντας κινδύνου για το 25% των θανάτων που συνέβησαν στην Ελλάδα το 2002, 
ενώ στο κάπνισμα οφειλόταν το 19,3% των θανάτων. Ως σημαντικοί παράγοντες κινδύνου 
παρουσιάζονται επίσης η υψηλή χοληστερόλη, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και η μειωμένη 
κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. 

 
Πίνακας 8 Ποσοστό θανάτων που αποδίδεται στους παράγοντες κινδύνου (2002) 

 
 

Ένας από τους πλέον εύχρηστους δείκτες εκτίμησης του σωματικού βάρους είναι ο Δείκτης Μάζας 
Σώματος-Δ.Μ.Σ. (Body Mass Index, ΒΜΙ). Σύμφωνα με την κατάταξη του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, τα άτομα με Δ.Μ.Σ. μεγαλύτερο του 25kg/m2 χαρακτηρίζονται ως 
υπέρβαρα, ενώ από τα 30kg/m2 και πάνω, κατατάσσονται ως παχύσαρκα. Τρεις μεγάλες και 
πρόσφατες έρευνες στον ελληνικό πληθυσμό εκτίμησαν ότι ο μέσος Δ.Μ.Σ. των Ελλήνων είναι 
μεταξύ 26,2-26,4kg/m2, με τους άνδρες να έχουν μέσο Δ.Μ.Σ. 27,4kg/m2 και τις γυναίκες 
25,3kg/m2. Τα στοιχεία από τις ίδιες μελέτες δείχνουν ότι η μέση τιμή του Δ.Μ.Σ. αυξάνεται με 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

30 

την ηλικία, ενώ και οι έγγαμοι εμφανίζονται υπέρβαροι και παχύσαρκοι σε μεγαλύτερα ποσοστά 
από τους άγαμους. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη μεγαλύτερη μέση ηλικία 
των παντρεμένων. Επίσης, τα ποσοστά των υπέρβαρων και παχύσαρκων είναι χαμηλότερα μεταξύ 
των ατόμων υψηλού μορφωτικού και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Το ποσοστό των 
παχύσαρκων στον ελληνικό πληθυσμό ήταν, το 2006, 16,4% (14,3% στους άνδρες και 18,3% στις 
γυναίκες). Αν συνυπολογιστούν και οι υπέρβαροι, το ποσοστό του πληθυσμού με μη 
φυσιολογικό βάρος ανέρχεται στο 57,7%. Ο αριθμός αυτός καθιστά τον ελληνικό πληθυσμό έναν 
από τους πιο υπέρβαρους στην Ευρώπη. Μεταξύ των 15 παλαιότερων μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό. 

 
Πίνακας 9 ΔΜΣ Ελλάδα 2006 

 
 

Συνολικά το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια  

• Τα τελευταία 10 χρόνια (1996 - 2006) ο συνολικός πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά 
4,2%, κυρίως λόγω της μετανάστευσης. 

• Η ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών αυξήθηκε από 13,3% στο σύνολο του πληθυσμού το 
1983, σε 18,5% το 2006, με αποτέλεσμα την περαιτέρω δημογραφική γήρανση του 
πληθυσμού. 

• Το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση διαμορφώθηκε, το 2004, στα 76,67 έτη για τους 
άντρες και στα 81,46 έτη για τις γυναίκες, εμφανίζοντας μικρή αυξητική τάση, κυρίως λόγω 
της μείωσης της περιγεννητικής και βρεφικής θνησιμότητας. 

• Η Ελλάδα, σε ό,τι αφορά το προσδόκιμο ζωής, κατατασσόταν το 2004 στην 11η θέση 
μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το 2001 κατείχε την 7η θέση και το 1991 
τη 2η. 

• Το προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών στην Ελλάδα, βρίσκεται πλέον κάτω από το 
μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μέχρι το 1999 ήταν υψηλότερο. 

• Η γενική θνησιμότητα παρουσιάζει σταθερή μείωση τόσο για τους άντρες όσο και για τις 
γυναίκες, όμως η μείωση αυτή είναι με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με τις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Οι κύριες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα είναι τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος 
(48%), τα κακοήθη νεοπλάσματα (25%), τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος 
(7%) και τα ατυχήματα (5%). 
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• Τα ατυχήματα κατέχουν την πρώτη θέση στις ηλικίες μέχρι 44 ετών, οι κακοήθεις 
νεοπλασίες στις ηλικίες 45-59 ετών και τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στις 
ηλικίες άνω των 60 ετών. 

• Η θνησιμότητα από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος εμφανίζει μείωση στην 
Ελλάδα, ο ρυθμός όμως μείωσης είναι βραδύτερος απ’ ό,τι στις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Από τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, τη συχνότερη αιτία θανάτου αποτελούν 
οι παθήσεις των εγκεφαλικών αγγείων και ακολουθεί η ισχαιμική καρδιοπάθεια, ενώ στις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ισχαιμική καρδιοπάθεια είναι η πρώτη αιτία 
θανάτου. Η διαφορά αυτή πιθανόν να οφείλεται σε λάθη καταγραφής των αιτίων θανάτου, 
ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα άνω των 75 ετών. 

• Η θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα στην Ελλάδα είναι μικρότερη από το μέσο 
όρο της Ε.Ε. και παραμένει σταθερή την τελευταία 20ετία ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
μειώνεται στο διάστημα αυτό. 

• Η θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα στους άντρες είναι σχεδόν διπλάσια απ’ ό,τι 
στις γυναίκες, λόγω της μεγάλης συχνότητας των νεοπλασμάτων του αναπνευστικού 
συστήματος εξαιτίας του καπνίσματος.  

• Στις γυναίκες, τα νεοπλάσματα του μαστού αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου από 
νεοπλάσματα και ακολουθούν τα νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος. 

• Η θνησιμότητα από κακοήθη νεοπλάσματα του αναπνευστικού συστήματος και της 
ουροδόχου κύστης είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στα 
υπόλοιπα νεοπλάσματα, η θνησιμότητα είναι χαμηλότερη. 

• Η θνησιμότητα από ατυχήματα είναι πολύ μεγαλύτερη στους άντρες απ’ ό,τι στις γυναίκες 
και βρίσκεται άνω του μέσου όρου της Ε.Ε., παρά το γεγονός ότι ακολουθεί πτωτική τάση. 

• Το 55,9% των θανάτων από ατυχήματα οφείλονται στα τροχαία, τα οποία όμως 
παρουσιάζουν σημαντική μείωση μετά το 1996. 

• Τα ατυχήματα είναι υπεύθυνα για το 27% των χαμένων χρόνων ζωής, που εκφράζουν την 
πρώιμη θνησιμότητα, και ακολουθούν τα κακοήθη νεοπλάσματα (24%) και τα νοσήματα 
του κυκλοφορικού συστήματος (21%). 

• Στους άντρες, η κύρια αιτία χαμένων χρόνων ζωής είναι τα ατυχήματα και ακολουθεί η 
ισχαιμική καρδιοπάθεια και ο καρκίνος του πνεύμονα, ενώ στις γυναίκες προηγούνται οι 
περιγεννητικές καταστάσεις και ακολουθούν οι συγγενείς ανωμαλίες και τα τροχαία 
ατυχήματα. 

• Στο Προσδόκιμο Υγιούς Ζωής, η Ελλάδα με 71 έτη (69,1 για τους άντρες και 72,9 για τις 
γυναίκες) το 2002, κατέχει την 21η θέση διεθνώς και την 11η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Οι κύριες αιτίες νοσηλείας του ελληνικού πληθυσμού ήταν, το 2003, τα νοσήματα του 
κυκλοφορικού συστήματος (15%), τα νεοπλάσματα (10%) και τα νοσήματα του πεπτικού 
συστήματος (10%). 

• Σε σχέση με το 1997, τα νεοπλάσματα, από την 4η θέση βρίσκονται στην 2η, και τα 
νοσήματα του νευρικού συστήματος και των αισθητηρίων οργάνων από την 9η στην 4η 
θέση. 

• Κατά την περίοδο 1997 - 2003, ο αριθμός των εξελθόντων ασθενών αυξήθηκε τόσο 
συνολικά (20%) όσο και ανά κατηγορία νοσημάτων. 
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• Το 35% του ενήλικου ελληνικού πληθυσμού πάσχει από ένα χρόνιο νόσημα. Προηγείται 
σε συχνότητα η υπέρταση και ακολουθούν η υπερχοληστεριναιμία, οι αρθρίτιδες, ο 
σακχαρώδης διαβήτης και οι αγχώδεις διαταραχές. 

• Η περιγεννητική θνησιμότητα στην Ελλάδα ελαττώνεται σταθερά τα τελευταία 30 χρόνια. 
Το 2003 ήταν 6,26 ανά 1.000 γεννήσεις, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 
ίδια χρονιά ήταν 6,54. 

• Μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζει ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας. Από 29,6‰ το 1970, 
έφτασε στο 4,06‰ το 2004, που είναι χαμηλότερος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. (5,27‰). 

• Οι κυριότερες αιτίες βρεφικής θνησιμότητας είναι τα προβλήματα της περιγεννητικής 
περιόδου και οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες.  

• Σε σύγκριση με το 1996 έχει επιτευχθεί μείωση στους θανάτους από λοιμώδη νοσήματα 
και εξωτερικές αιτίες. 

• Παρά το γεγονός ότι οι θάνατοι από ατυχήματα στην παιδική ηλικία έχουν μειωθεί κατά 
65,8% τα τελευταία 15 χρόνια, συνεχίζουν να αποτελούν την πρώτη αιτία της παιδικής 
θνησιμότητας. 

• Η Ποιότητα Ζωής που σχετίζεται με την Υγεία στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό 
παρουσιάζει χαμηλές τιμές στις διαστάσεις της γενικής υγείας (62,02/100) και της ψυχικής 
υγείας (64,41/100) και σχετικά υψηλότερες τιμές στις διαστάσεις του κοινωνικού ρόλου 
(81,53/100) και του συναισθηματικού ρόλου (81,86/100). 

• Οι άντρες υπερτερούν των γυναικών και στις 8 διαστάσεις της ποιότητας ζωής που 
σχετίζεται με την υγεία, ενώ σε όλες τις διαστάσεις υπάρχει μείωση με την αύξηση της 
ηλικίας. 

• Οι Έλληνες εμφανίζουν χαμηλότερες τιμές στη διάσταση της γενικής υγείας και κυρίως 
στη διάσταση της ψυχικής υγείας σε σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, και υπερτερούν στη διάσταση του σωματικού πόνου. 

• Η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία στους έλληνες εφήβους υστερεί άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών στις περισσότερες διαστάσεις, κυρίως στην ψυχική ευεξία και υπερτερεί 
μόνο στις διαστάσεις του σχολικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

• Η υπέρταση ευθύνεται για το 25% του συνόλου των θανάτων, το κάπνισμα για το 19,3%, η 
υψηλή χοληστερόλη για το 11,6%, ο υψηλός Δείκτης Μάζας Σώματος για το 8,3%, η 
καθιστική ζωή για το 5% και η χαμηλή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών για το 3,9%. 

• Σε ό,τι αφορά στα Χρόνια Ζωής Απαλλαγμένα από Ανικανότητα (DALY’s), ο πιο 
επιβλαβής παράγοντας κινδύνου είναι το κάπνισμα (12,9%) και ακολουθούν η αρτηριακή 
υπέρταση (11,8%), ο υψηλός Δ.Μ.Σ. (8,5%) και η υψηλή χοληστερόλη (7,6%), η 
κατάχρηση αλκοόλ (4,3%), η καθιστική ζωή (3,5%) και η χαμηλή κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών (2,6%). 

• Η διατροφή των Ελλήνων παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις της τάξης του 50% από τις 
βασικές προδιαγραφές της Μεσογειακής Δίαιτας. 

• Ο δείκτης ισορροπημένης διατροφής είναι 26,6 με κατώτατο όριο  ικανοποιητικών τιμών 
το 28. 

• Η εστίαση εκτός οικίας είναι ιδιαίτερα συχνή, ενώ 1 στους 3 Έλληνες δεν λαμβάνει το 
πρωινό γεύμα. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

33 

• Παρόλα αυτά, η διατροφή των Ελλήνων παραμένει ικανοποιητική σε σύγκριση με τις άλλες 
αναπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, 
όπου κατέχουμε την 1η θέση. 

• Η Ελλάδα κατέχει στο κάπνισμα μία από τις υψηλότερες θέσεις διεθνώς.  

• Το 40% των ενήλικων ελλήνων είναι καπνιστές (49,9% των ανδρών και το 30,8% των 
γυναικών), με αυξητικές τάσεις και στα δύο φύλα τα τελευταία χρόνια. 

• Το 24,6% των μαθητών ηλικίας 14-17 ετών καπνίζει καθημερινά, ενώ στάσιμα παραμένουν 
την τελευταία 5ετία τα ποσοστά των νέων 18-34 ετών που καπνίζουν. 

• Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και το παθητικό κάπνισμα καθώς, από τους μη-καπνιστές, 
το 31,5% δηλώνει ότι εκτίθεται σε κάπνισμα στο σπίτι και το 38% στην εργασία. 

• Συνολικά, πάνω από 20.000 Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας του καπνίσματος. 

• Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στην Ελλάδα κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά 
επίπεδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Περίπου 1 στους 5 Έλληνες δηλώνει ότι πίνει περισσότερο από 4 μερίδες 
οινοπνευματωδών ποτών την εβδομάδα.   

• Μεταξύ των εφήβων, τα περιστατικά μέθης, αν και αυξήθηκαν τη δεκαετία 1993 - 2003, 
παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.   

• Ο μέσος Δείκτης Μάζας Σώματος των Ελλήνων είναι μεταξύ 26,2-26,4 kg/m2, όταν η 
ανώτερη φυσιολογική τιμή είναι 25 kg/m2.   

• To ποσοστό του πληθυσμού με αυξημένο σωματικό βάρος ανέρχεται στα 57,7%, γεγονός 
που μας κατατάσσει στη 2η χειρότερη θέση μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15.   

• Σε ό,τι αφορά τη σωματική άσκηση, το 34,5% των ανδρών και το 44,7% των γυναικών 
στον ενήλικο πληθυσμό, δηλώνουν σωματικά αδρανείς.   

• Το 8,6% του ελληνικού πληθυσμού ηλικίας 12-64 ετών έχει κάνει χρήση παράνομης 
ναρκωτικής ουσίας. Υψηλότερα ποσοστά εμφανίζουν οι άντρες (13,3% έναντι 3,9% των 
γυναικών), και τα άτομα ηλικίας 18-35 ετών (12,2%).   

• Διαχρονικά, η χρήση παράνομων ναρκωτικών παρουσίασε σημαντική αύξηση στο 
διάστημα 1984 - 1998 και στη συνέχεια παρουσίασε πτωτική πορεία.   

• Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι Έλληνες έφηβοι εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά 
χρήσης, ιδιαίτερα κάνναβης.   

• Σημαντικές κοινωνικές ανισότητες παρουσιάζουν οι δείκτες υγείας του ελληνικού 
πληθυσμού. Τα χρόνια νοσήματα είναι πιο συχνά στις κατώτερες κοινωνικοοικονομικές 
τάξεις (36,9%) σε σύγκριση με τις ανώτερες (30,4%).   

• Σε ορισμένα νοσήματα, όπως στον σακχαρώδη διαβήτη, η διαφορά είναι σχεδόν διπλάσια 
(6,2% έναντι 3%).   

• Αντίστοιχες διαφορές παρατηρούνται και σε όλες τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής που 
σχετίζεται με την υγεία.   

• Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στους παράγοντες κινδύνου διατροφή, άσκηση, 
αϋπνία, κ.ά. -πλην του καπνίσματος, που είναι πιο συχνό στα ανώτερα στρώματα- σε 
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες.   
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• Ανισότητες στην υγεία παρατηρούνται και κατά γεωγραφικές περιοχές, με την Αν. 
Μακεδονία και Θράκη, που έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., να παρουσιάζει 
τον υψηλότερο δείκτη γενικής θνησιμότητας (768,3 ανά 100.000 κατοίκους) και το 
υψηλότερο ποσοστό καρδιαγγειακών νοσημάτων. 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών του σχεδιασμών το Υπουργείου Υγειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
συνέταξε τη παρακάτω SWOT ανάλυση σχετικά με τη δημόσια υγεία στην Ελλάδα. 

 
Πίνακας 10 SWOT Analyiis για την Εθνική Δημόσια Υγεία, Εθνικό Σχέδιο Δράσης, ΥΥΚΑ, 2008 
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1.2 Συστήματα Υγείας 

1.2.1 Γενικά – εισαγωγή 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να αποτυπωθούν καθαρά οι έννοιες και οι δομές στον χώρο της 
υγείας σε μια προσπάθεια κατανόησης του περιβάλλοντος της διατριβής. Σε ένα ισορροπημένο 
σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι στους βασικούς 
συμμετέχοντες σε αυτό. Ουσιαστικά υπάρχουν τρεις κυρίαρχοι ρόλοι που δηιουργούν ένα 
τριγωνικό δίκτυο αλληλο-εξαρτήσεων. Τα τρία μέρη είναι οι ασθενείς – πελάτες (patient – 
consumer), οι προμηθευτές υπηρεσιών υγείας (providers) που αφορούν σε κάθε τύπο προσφοράς 
ιατρικής περίθαλψης (γιατροί, νοσοκομεία, κλπ) και οι πληρωτές (payers) που αφορούν τα δημόσια 
ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρίες, καλύπτοντας τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική πλευρά 
της ασφάλισης.  Η σχέση αυτή φαίνεται καθαρά στο σχήμα 1 

 

 
Σχήμα 1: Κλασικό τριγωνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης 

 

 

Στην ουσία όμως και με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελλάδα οι σχέσεις που αναφέρονται στο σχήμα 1 
δεν είναι οι μοναδικές καθώς συμβαινει συχνά τα τρία μέρη να αναλαμβάνουν και ενέργειες άλλων 
μερών και συνήθως ο ασθενής συμμετέχει στη χρηματοδότηση, ο χρηματοδότης προκειμένου 
θεωρητικά να ελέγξει τη παροχή υπηρεσιών υγείας, δημιουργεί δικές του, ενώ οι προμηθευτές 
υπηρεσιών υγείας συχνά παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη στη προσπάθεια του να δημιουργήσουν 
μόνιμους πελάτες (αυτό συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα κυρίως). 
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Σχήμα 1.2: Ισχύον τριγωνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης 

 

 

Από τα παραπάνω γίνεται προφανές το γεγονός της πολυπλοκότητας του συστήματος και των 
βαθμών ελευθερίας που έχουν εισαχθεί ως «κανόνες της ελεύθερης αγοράς», χωρίς επί της ουσίας ο 
άμεσα ωφελούμενος να είναι ο Πολίτης. Ίσως εδώ να βρίσκεται και το κυρίως πρόβλημα που έχει 
οδηγήσει μέχρι σήμερα σε μερικώς επιτυχημένες ή αποτυχημένες προσπάθειες μηχανογραφικής 
υποστήριξης του συστήματος, λόγω των συνεχώς αλλαγών και των διαφόρων φορέων 
(stakeholders) που οδηγούν το σύστημα διαρκώς στην αστάθεια. Κατά συνέπεια μόνο η στόχευση 
προς ένα ασθενοκεντρικό σύστημα ή ακόμα καλύτερα σε ένα πολιτοκεντικό σύστημα θα επιτρέψει 
τη επιτυχή εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι στόχοι λοιπόν είναι 
απλοί και δεν αποτελεί καινοτομία η ιδέα της επιστροφής στην απλότητα και στους καθαρούς και 
χωριστούς ρόλους. Ήδη από το 1992 ο οραματιστής Otto Herbert Schmitt αναφερόταν στο δικό 
του όραμα, σε ένα ενιαίο, βελτιωμένο και δομημένο σύστημα υγείας για το 2000 (Schmitt, 1992). 

Ο Otto Schmitt το 1992, πρότεινε και προέβλεπε το μέλλον με στόχο το 2000, θέτοντας δώδεκα 
σημεία με τα οποία «αν μπορέσουμε να επιδείξουμε την απαραίτητη εργατικότητα και αφοσίωση 
θα είμαστε σε θέση (αναφερόμενος στις ΗΠΑ) να εγκαινιάσουμε ένα νέο πλήρες σύστημα υγείας»: 

1. Την αποδοχή της έννοιας της «συνείδησης» του ατόμου ως μέρος των διαδικασιών 
ιατρικής περίθαλψης (patient empowerment) 

2. Τη δημιουργία κανόνων με τους οποίους θα αναλυθούν τα ανεξερεύνητα σημεία της 
δημιουργίας της ζωής (πχ. Αποκωδικοποίηση του γενετικού κώδικα, εξερεύνηση του 
εγκεφάλου, κλπ) 

3. Τη δημιουργία μια νέας επιστήμης της βιομιμητικής η οποία θα πηγάζει από τις ίδιες 
αξίες της ζωής 

4. Την κατά 50% μείωση του κόστους παροχής υπηρεσιών υγείας με μια παράλληλη 
αύξηση 50% του συστήματος 

5. Τη δημιουργία ενός πλήρους ιατρικού φακέλου για κάθε πολίτη, ο οποίος 
παρακολουθεί τη πορεία ενός ατόμου καθόλη τη διάρκεια της ζωής του και τα στοιχεία 
του οποίου μπορούν στατιστικά να προσφέρουν σε εθνικό επίπεδο 
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Σχήμα 2 Κλασικό τριγωνικό σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης 
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6. Την απόρριψη του μοντέλου της «ομεοστατικής» (homeostatic) ιατρικής όπου ο 
οργανισμός αυτορυθμίζεται υπό τη λογική της διόρθωσης των σημείων που 
παρουσιάζουν πρόβλημα, στο μοντέλο της «ομεοδυναμικής» (homeodynamic) 
ιατρικής όπου ο οργανισμός θεωρείται ότι δυναμικά επηρεάζεται από κάθε θετική ή 
αρνητική ενέργεια του ατόμου σε αυτό. Με την έννοια αυτή δεν έχουμε μόνο 
διορθωτικές κινήσεις αλλά και βελτιωτικές με απώτερο στόχο τη καλύτερη ποιότητα 
ζωής. 

7. Την εκπαίδευση νέων και διαφορετικών επαγγελματιών υγείας όπου η έννοια του «one 
size fits all» δεν έχει θέση και τη δημιουργία νέων σχέσεων ασθενή-ιατρού. 

8. Τη μεταφορά του συστήματος υγείας μέσα στο σπίτι και την οικογένεια, με την έννοια 
της πρόληψης, της θεραπείας στο σπίτι και της αποθεραπείας στο σπίτι. Με την έννοια 
αυτή εννοούνται και οι αναγκαίες τηλεϊατρικές εφαρμογές που αφορούν στη χρήση 
συσκευών παρακολούθησης και οι οποίες θα είναι συμβατές με τα συστήματα 
πληροφορικής και επικοινωνιών των νοσοκομείων 

9. Τη δημιουργία εθνικών δομών παρακολούθησης ασθενειών και επιδημιών για τον 
έλεγχο των ασθενειών αυτών αλλά και για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης στη 
λογική της ομεοδυναμικής υπόστασης του ανθρώπινου οργανισμού. 

10. Την ξεκάθαρη αποτύπωση των παραγόντων εκείνων που καθαρά περιγράφουν της 
έννοια της ποιότητας ζωής σε συνειδητό και υποσυνείδητο επίπεδο, όπου συνειδητά 
κάποιος επιλέγει στοιχεία του τρόπου ζωής ή/και υποσυνείδητα (way of life) 

11. Την δημιουργία προσωπικών σχεδίων ζωής ανάλογα με τη δυναμικότητα, τις αδυναμίες 
και τα προτερήματα το καθενός. 

12. Δημιουργία νέας Εθνικής στρατηγικής τύπου «καρότου και μαστιγίου», προκειμένου να 
ενημερωθεί ο κόσμος, να επιμορφωθούν οι επαγγελματίες υγείας και να πειστούν τα 
κέντρα αποφάσεων για την ανάγκη κοινών δράσεων για τη συνεχή βελτίωση ενός 
συστήματος υγείας. 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιλιπτό το όραμα του παραμένει και στις μέρες μας (2009) ακόμα ένα 
όραμα.  

1.2.2 Βασικά οργανωτικά μοντέλα ιατρικής περίθαλψης (providers) 

1.2.2.1 Βασικές αρχές 

Ένα καλό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας μπορεί να αξιοποιήσει προς όφελος του Πολίτη το 
σύνολο των λαμπρών επιτευγμάτων στης σύγχρονης ιατρικής, ενώ ένα κακό σύστημα μπορεί να τα 
ακυρώσει. Ουσιαστικά υπάρχουν τρεις κύριες τάσεις (Παπαδημιτρίου, 2004): 

 Πλήρως εθνικοποιημένο σύστημα όπου το σύνολο των υπηρεσιών παρέχεται 
αποκλειστικά από το Κράτος. 

 Ιδιωτικός φορέας υγείας όπου οι δαπάνες καλύπτονται στο σύνολο τους σχεδόν είτε 
απευθείας είτε μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών 

 Μεικτό σύστημα όπου προϋπάρχουν τα ανωτέρω δύο. 

Σε δύσκολες περιόδους ενός έθνους το εθνικοποιημένο σύστημα αποτελεί ίσως τη μοναδική λύση 
δίκαιης προσφοράς υπηρεσιών υγείας. Εντούτοις, καθώς σήμερα το κόστος και οι δαπάνες υγείας 
συνεχώς αυξάνονται (σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν τριπλασιαστεί από το 4-5% του ΑΕΠ στο 
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15% του ΑΕΠ), οι εθνικοί πόροι αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός κοινωνικού συστήματος 
το οποίο κατ΄ ελάχιστον πρέπει  

 Να καλύπτει τους οικονομικά αδυνάτους 

 Να έχει τη δυνατότητα ταχείας πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε έκτακτες 
καταστάσεις χωρίς λίστες αναμονής 

 Να διαθέτει τις υπηρεσίες του  ολόκληρο το 24ωρο για όλους, σε όλες τις περιοχές 

 Να παρέχει υψηλής στάθμης υπηρεσίες από πλευράς ιατρικής και ξενοδοχειακής 
υποδομής 

 Να αναλαμβάνει την ευθύνη του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των υπηρεσιών. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας (ΕΣΥ) λειτουργούν στην Ελλάδα πλέον 7 (αντί 17 που ήταν μέχρι πρότινος) Διοικήσεις 
Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε) στις οποίες υπάγονται 132 νοσοκομεία, καθώς επίσης και 201 
κέντρα υγείας και 1.791 περιφερειακά ιατρεία.  

Πέρα από τις Δ.Υ.Πε στην Ελλάδα λειτουργούν επιπλέον 19 δημόσια νοσοκομεία εκτός ΕΣΥ (10 
στρατιωτικά νοσοκομεία, 2 ΥπΕΠΘ, 2 ΥπΔικ και 5 ΙΚΑ), περίπου 210 ιδιωτικά νοσοκομεία και 
κλινικές (ενδεικτικά, η μαιευτική κλινική «Μητέρα», το Διαγνωστικό Θεραπευτικό Κέντρο «Υγεία», 
το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, η Euromedica, το ΙΑΣΩ, κλπ.) με σύνολο κλινών περί τις 15.000, 
καθώς και περισσότερα από 401 διαγνωστικά κέντρα δευτεροβάθμιας περίθαλψης (π.χ τα 
Εργαστήρια της Βιοϊατρικής, η «Διάγνωση», το «Biocontrol», η «Ευρωδιάγνωση», κ.ά.) και 
περίπου 20.000 ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια.  

Η δημόσια δαπάνη για την υγεία την τελευταία δεκαετία κυμαίνεται μεταξύ 5-5,5% του ΑΕΠ (με 
την ιδιωτική να ανέρχεται σταθερά στο 4,5% του ΑΕΠ). Η συνολική ιδιωτική δαπάνη υγείας 
αντιστοιχεί στο 47% περίπου των συνολικών δαπανών υγείας, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα 
στην υψηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 15, τη στιγμή που ο μέσος όρος των 15 
χωρών είναι μόλις 22,8%. Η απόκλιση αυτή υποδεικνύει τη δυναμική του κλάδου και υπογραμμίζει 
τα προβλήματα λειτουργίας που παρουσιάζει το ΕΣΥ.  

Ο κλάδος υγείας είναι ένας από τους βασικούς κλάδους στον οποίο βρίσκουν χρήση οι 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Για πολλά χρόνια αναπτύσσονταν εφαρμογές που 
χρησιμοποιήθηκαν σε κλινικές και διοικητικές δραστηριότητες ή είχαν σαν στόχο τη διάχυση 
πληροφοριών ή την εκπαίδευση. Οι περισσότερες από τις παραπάνω εφαρμογές δε 
συμπεριλάμβαναν τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες εφαρμογές μέσω δικτύου. Ωστόσο, τα 
τελευταία χρόνια, με την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και την ενσωμάτωση της τηλεματικής στις 
εφαρμογές αυτές άρχισε να γνωρίζει άνθηση και να αναπτύσσεται η τηλεϊατρική και η 
τηλεφαρμακευτική. 

Με βάση τα στοιχεία που δίνονται στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΥΥΚΑ για τη Δ’ 
Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ) ο πληθυσμός της Ελλάδας χωρισμένος με βάση τις 
Υγειονομικές Περιφέρειες (2005) περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 11 Καλυπτόμενος πληθυσμός ανά ΔΥΠΕ 

ΔΥΠΕ Καλυπτόμενος Πληθυσμός 
Α’ Αττικής 1.062.945 
Β’ Αττικής 1.509.417 
Γ’ Αττικής 1.189.448 
Α’ Κεντρικής Μακεδονίας 786.963 
Β’ Κεντρικής Μακεδονίας 1.074.954 
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ΔΥΠΕ Καλυπτόμενος Πληθυσμός 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 610.254 
Δυτικής Μακεδονίας 302.750 
Ηπείρου 352.420 
Θεσσαλίας 754.393 
Ιονίων Νήσων 214.274 
Δυτικής Ελλάδας 739.118 
Στερεάς Ελλάδας 607.855 
Πελοποννήσου 632.955 
Βορείου Αιγαίου 204.158 
Α’ Νοτίου Αιγαίου 111.181 
Β’ Νοτίου Αιγαίου 190.564 
Κρήτης 601.159 
ΣΥΝΟΛΑ 10.944.808 

 

1.2.2.2 Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: το πρώτο σημείο επαφής με τον Πολίτη 

Στον τομέα της ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπισης της Δημόσιας 
υγείας του πληθυσμού, η ανάπτυξη των συστημάτων υγείας διεθνώς στοχεύει στην 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα, με κυριότερο εργαλείο τη «μετρήσιμη» 
αξιολόγηση. Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στα συστήματα υγείας τα τελευταία χρόνια στις 
αναπτυγμένες κοινωνίες είναι αρκετές (χρηματοδότηση βασισμένη σε κίνητρα σε συνδυασμό με 
την παροχή από σύγχρονες επιχειρησιακές μονάδες, νέοι τρόποι ανάπτυξης και διοίκησης των 
ασφαλιστικών φορέων υγείας, στροφή της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) σε πιο 
ολοκληρωμένα λειτουργικά πρότυπα, νοσοκομειακή περίθαλψη και εξωνοσοκομειακή φροντίδα 
βασισμένη στην εξειδίκευση μέσω της τεκμηρίωσης με στόχο κυρίως τα βασικά - μεγάλα 
προβλήματα υγείας του πληθυσμού, ενδυνάμωση και συμμετοχή του πολίτη, κ.ο.κ.). Στη χώρα μας 
η εφαρμογή του Ν. 1397/83, και οι μετέπειτα εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο με τελευταίο το 
Ν.3329/2005 αφενός και αφετέρου οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις επέτρεψαν τη σημαντική 
ανάπτυξη στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, με αποτέλεσμα το – σχεδόν – διπλασιασμό των 
δαπανών υγείας (δημόσιων και ιδιωτικών) που πλησιάζουν σήμερα το 10 % του ΑΕΠ, αλλά και 
την επέκταση των υποδομών με έμφαση στις δημόσιες υπηρεσίες (Κέντρα Υγείας & Νοσοκομεία). 
Υπάρχουν όμως και περιοχές αναγκών, όπου η αποτελεσματικότητα του όλου εγχειρήματος 
κρίνεται ανεπαρκής σε μια σειρά από θέματα, κυριότερα από τα οποία είναι: 

1. Αναγκαιότητα ένταξης του συστήματος υγείας στη γενικότερη κοινωνική πολιτική, με 
απαραίτητες συμφωνίες – συναινέσεις των «κοινωνικών» φορέων στις αντίστοιχες 
μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. 

2. Έλλειψη αποτελεσματικής οργάνωσης στον τομέα της χρηματοδότησης. 

3. Υστέρηση και αποσπασματικότητα στο σχεδιασμό με βάση τις τοπικές ανάγκες. 

4. Χαμηλή απόδοση των μηχανισμών ελέγχου και αξιολόγησης. 

5. Έλλειψη οργανωμένου «δικτύου Π.Φ.Υ.» (συμπεριλαμβανομένων και υποδομών 
αποκατάστασης και βοήθειας στο σπίτι) στα αστικά κέντρα.  

6. Ανάγκη ανάπτυξης εθνικών (και περιφερειακών) προγραμμάτων σε σημαντικά θέματα  
δημόσιας υγείας (κάπνισμα, διατροφή, ατυχήματα, πρόληψη καρκίνου και καρδιαγγειακών 
νοσημάτων, κ.ά.), και αντίστοιχων δομών – υπηρεσιών. 

7. Περιορισμένη πρόοδο στην εφαρμογή συστημάτων σύγχρονου Management σε όλες τις 
δημόσιες μονάδες υγείας και περιορισμένη εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας. 
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8. Δυσκολίες στην ανάπτυξη, εξειδίκευση και εφαρμογή των πολιτικών προγραμματισμού και 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 

9. Δυσκολία προσαρμογής στα νέα δεδομένα της συνεχώς ανανεούμενης γνώσης, στην έρευνα 
και την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι αναγκαίο να υπάρξουν κατευθύνσεις και δράσεις, βασισμένες 
στις ανωτέρω διαπιστώσεις, με εναρμόνιση στις νέες ανάγκες της χώρας, σε σχέση και με τη διεθνή 
μας συμμετοχή και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εξασφαλίσουν στους τομείς ΠΦΥ και Δημόσιας Υγείας τα 
παρακάτω: 

•  Την κατάλληλη χρησιμοποίηση και πλήρη και διαρκή λειτουργία όλων των υποδομών 
που δημιουργήθηκαν μέσω των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων. 

•  Την εξασφάλιση της λειτουργίας όλων των δομών που πρόκειται να δημιουργηθούν στο 
πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου και κυρίως αυτών που σχετίζονται με την 
ΠΦΥ, 

• Την πρόληψη και  την αποκατάσταση ιδιαίτερα χρόνιων περιστατικών, καθώς και των 
δομών που αποβλέπουν στην εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας και την κάλυψη των 
αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές υπηρεσίες. 

•  Τη διατήρηση και συνεχή ενίσχυση – στο βαθμό του δυνατού – και ανάπτυξη του 
αναγκαίου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια 
χωρίς διακοπή της προσπάθειας και των δράσεων, με έμφαση στην ΠΦΥ, στην επείγουσας 
προνοσοκομειακή φροντίδα και νοσοκομειακή περίθαλψη και εξωνοσοκομειακή φροντίδα, 
καθώς και την αποκατάσταση και βοήθεια στο σπίτι. 

•  Την εμπέδωση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών με τη διασφάλιση όλων 
των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την κατοχύρωση και δυνατότητα άσκησής τους.  

•  Την εντατικοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης δομών αποκατάστασης και βοήθειας στο 
σπίτι με έμφαση στους χρονίως πάσχοντες, τα άτομα τρίτης ηλικίας και τα ΑμεΑ. 

•  Την έγκαιρη και εκτεταμένη εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης της ποιότητας, 
πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. 

•  Τον εξορθολογισμό της χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων των 
νοσοκομείων και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και αποδοτικότητας του συστήματος 
υγείας. 

•  Την επίσπευση της αναδιοργάνωσης των Νοσοκομείων ανά Περιφέρεια και την 
εξασφάλιση διασύνδεσής τους με τις υπόλοιπες δομές για την εφαρμογή ολοκληρωμένου 
δικτύου πρωτοβάθμιων (ομάδες οικογενειακών ιατρών), εξωνοσοκομειακών (αστικά κέντρα 
υγείας) και νοσοκομειακών υπηρεσιών υγείας, αλλά και δημόσιας υγείας.  

Στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) εκφράζεται μία στρατηγική που δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα του συστήματος υγείας που αφορά στην πρόληψη, την προαγωγή 
της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσμού και ορισμένες υπηρεσίες 
αποκατάστασης και εναλλακτικής φροντίδας υγείας. Ο γενικός στόχος για την πρωτοβάθμια 
φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας που θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση 
των υπηρεσιών αυτών σε τοπικό επίπεδο. Η επιτυχία του κοινωνικού και τοπικού 
προσανατολισμού βοηθά να περιοριστεί στο ελάχιστο η προσφυγή σε νοσοκομειακή περίθαλψη. 
Οι πρωτοβάθμιες μονάδες λειτουργούν ως το επίκεντρο του όλου συστήματος δεδομένης της 
στρατηγικής θέσης, της άμεσης και συνεχούς σχέσης τους με τον πληθυσμό. Αυτό το σύστημα για 
να λειτουργήσει αποτελεσματικά προαπαιτεί όχι μόνο αναβαθμισμένες και καλά οργανωμένες 
πρωτοβάθμιες υπηρεσίες, αλλά και αμφίδρομη επικοινωνία με τις άλλες εξωνοσοκομειακές και 
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νοσοκομειακές μονάδες, που επιβάλλεται να διαθέτουν εκείνα τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέσα 
ώστε να είναι σε θέση άμεσης ανταπόκρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των παραγόντων 
που απειλούν την υγεία των πληθυσμών ευθύνης τους. Το ελληνικό σύστημα πρωτοβάθμιας 
φροντίδας είναι μικτού τύπου και περιλαμβάνει τόσο την άμεση παροχή υπηρεσιών υγείας, όσο και 
την κάλυψη της ανάγκης για πρόληψη και προαγωγή της υγείας ιδιαίτερα στα χρόνια νοσήματα και 
την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Το φάσμα των υπηρεσιών πρέπει να διευρυνθεί και 
συμπληρωθεί περαιτέρω με υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας και κυρίως φροντίδας στο σπίτι. 

Η οργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) βρίσκεται στην πρώτη επιλογή του  
εκάστοτε υπουργείου, για την αποσυμφόρηση και την ορθολογική χρήση τόσο των 
Δευτεροβάθμιων και Τριτοβάθμιων Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όσο και της 
εφαρμογής της οργανωμένης Πρόληψης που θα οδηγήσει τελικά στην ποιοτική αναβάθμιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, προσφέροντας «ποιότητα ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% 
περίπου των επαφών των Πολιτών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) γίνονται σε σημεία 
αναφοράς της ΠΦΥ.  

Παρακάτω αναφέρονται τα στοιχεία της ΠΦΥ στην Ελλάδα όπως αναφέρονται από τα στοιχεία 
του ΥΥΚΑ. 

Πίνακας 12 : Δομές ΠΦΥ ΕΣΥ ανά Δ.Υ.ΠΕ. 

ΔΥΠΕ Νοσοκομεία1 με 
Εξωτερικά Ιατρεία 

Νοσοκομεία – 
Κ.Υ. 

Κέντρα 
Υγείας 

Περιφ/κά 
Ιατρεία ΣΥΝΟΛΟ 

Α’ Αττικής 17       17 
Β’ Αττικής 10   9 6 25 
Γ’ Αττικής 8 1 5 14 28 
Α’ Κεντρικής Μακεδονίας 8 1 20 110 139 
Β’ Κεντρικής Μακεδονίας 12   11 80 103 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 6   14 119 139 
Δυτικής Μακεδονίας 5   7 88 100 
Ηπείρου 4 1 16 109 130 
Θεσσαλίας 5   20 153 178 
Ιονίων Νήσων 6   8 49 63 
Δυτικής Ελλάδας 9 2 18 146 175 
Στερεάς Ελλάδας 6 2 15 148 171 
Πελοποννήσου 7 2 26 176 211 
Βορείου Αιγαίου 3 2 7 65 77 
Α’ Νοτίου Αιγαίου 1 1 7 35 44 
Β’ Νοτίου Αιγαίου 1 3 4 40 48 
Κρήτης 6 3 14 120 143 
ΣΥΝΟΛΟ 114 18 201 1458 1791 

Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2004) 

 

Με βάση στοιχεία του 2003, στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία του ΕΣΥ 
απασχολούνται μόνιμα 3.500 γιατροί (από τους οποίους οι 2.500 αγροτικοί), 2.000 νοσηλευτές και 
3.000 λοιπό προσωπικό. Αν εξαιρέσει κανείς τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία 
απομακρυσμένων περιοχών, τα οποία ενισχύθηκαν για να καλυφθούν οι ελλείψεις τους, το 
προσωπικό των υπόλοιπων φορέων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέμεινε σχεδόν 
σταθερό κατά τη δεκαετία 1993-2003. 

                                                 
1  Δεν περιλαμβάνονται τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία 
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Σήμερα στη χώρα λειτουργούν περί τα 400 διαγνωστικά κέντρα, με πολλά από τα οποία 
συνάπτουν συμβάσεις δημόσιοι φορείς, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία. Η κατανομή των ιδιωτικών 
διαγνωστικών κέντρων ανά ΔΥΠΕ παρουσιάζεται στον επόμενο Πίνακα . 

Πίνακας 13 : Κατανομή ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων ανά ΔΥΠΕ 

ΔΥΠΕ Διαγνωστικά Κέντρα 

Α’ Αττικής 134 
Β’ Αττικής 100 
Γ’ Αττικής 44 
Α’ Κεντρικής Μακεδονίας 19 
Β’ Κεντρικής Μακεδονίας 4 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 13 
Δυτικής Μακεδονίας 5 
Ηπείρου 5 
Θεσσαλίας 14 
Ιονίων Νήσων 1 
Δυτικής Ελλάδας 19 
Στερεάς Ελλάδας 15 
Πελοποννήσου 7 
Βορείου Αιγαίου 2 
Α’ Νοτίου Αιγαίου 4 
Β’ Νοτίου Αιγαίου 2 
Κρήτης 13 
ΣΥΝΟΛΟ 401 

Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2004) 

Στη χώρα μας υπολογίζεται ότι στον ιδιωτικό τομέα λειτουργούν 20.000 ιδιωτικά ιατρεία και 
εργαστήρια και 9.000 οδοντιατρεία, στα οποία απασχολούνται περίπου 20.000 ιδιώτες γιατροί 
ειδικότητας και 13.744 οδοντίατροι. 

 

1.2.2.3 Στοιχεία λοιπών δομών του ΕΣΥ 

Στη χώρα μας, όπου έχουν εξασφαλιστεί οι οικονομικοί πόροι και η φυσική υποδομή, υπάρχουν 
ελλείψεις σε επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό ειδικά στις ιδιαίτερα ευάλωτες παραμεθόριες 
περιοχές. Οι αραιοκατοικημένες παραμεθόριες περιοχές χαρακτηρίζονται επίσης από την 
αποχώρηση των νέων και μορφωμένων ατόμων και τη μετανάστευση τους στις πόλεις, γεγονός που 
οδηγεί στην περαιτέρω επιβάρυνση των διαθέσιμων πόρων από τους  μεγαλύτερους σε ηλικία και 
ευάλωτους  στη  νοσηρότητα, οι οποίοι  παραμένουν  στις  περιοχές αυτές. Ως εκ τούτου, οι 
απομονωμένες περιοχές τείνουν να υποφέρουν δυσανάλογα από τις παλαιού τύπου παροχές των 
δημόσιων υπηρεσιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη έτσι οι ανισότητες διατηρούνται σε όλα τα 
επίπεδα προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), και 
προνοιακής φροντίδας.Οι δημόσιες δομές δευτεροβάθμιας / τριτοβάθμιας περίθαλψης που 
υπάγονται στο ΕΣΥ περιλαμβάνουν 84 Γενικά Νοσοκομεία, 23 Ειδικά Νοσοκομεία, 7 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και 18 Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας με συνολικό αριθμό κλινών 
36.621. Τα περισσότερα από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ έχουν δυναμικότητα 100 – 200 κλινών, 
παρέχοντας κυρίως δευτεροβάθμιες υπηρεσίες περίθαλψης και 32 από αυτά έχουν δυναμικότητα 
πάνω από 400 κλίνες, παρέχοντας τριτοβάθμιες και μεγάλης εξειδίκευσης υπηρεσίες περίθαλψης. Η 
κατανομή των νοσοκομείων ΕΣΥ ανά ΔΥΠΕ. 
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Πίνακας 14 : Κατανομή Νοσοκομείων ΕΣΥ ανά ΔΥΠΕ 

Νοσοκομεία ΕΣΥ 
ΔΥΠΕ 

Γενικά Ειδικά Πανεπ/κά Νοσ/μεία 
- Κ.Υ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α’ Αττικής 10 7     17 
Β’ Αττικής 7 3     10 
Γ’ Αττικής 4 3 1 1 9 
Α’ Κεντρικής Μακεδονίας 5 2 1 1 9 
Β’ Κεντρικής Μακεδονίας 9 3     12 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 5   1   6 
Δυτικής Μακεδονίας 5       5 
Ηπείρου 3   1 1 5 
Θεσσαλίας 4   1   5 
Ιονίων Νήσων 5 1     6 
Δυτικής Ελλάδας 6 2 1 2 11 
Στερεάς Ελλάδας 6     2 8 
Πελοποννήσου 6 1   2 9 
Βορείου Αιγαίου 3     2 5 
Α’ Νοτίου Αιγαίου 1     1 2 
Β’ Νοτίου Αιγαίου 1     3 4 
Κρήτης 4 1 1 3 9 
ΣΥΝΟΛΟ 84 23 7 18 132 

Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2004) 

 
Πίνακας 15 : Δυναμικότητα νοσοκομείων ΕΣΥ ανά ΔΥΠΕ 

ΔΥΠΕ Αριθμός 
κλινών 

Κλίνες / 1.000 
κατοίκους 

Α’ Αττικής 6.857 6,45 
Β’ Αττικής 5.170 3,43 
Γ’ Αττικής 3.221 2,71 
Α’ Κεντρικής Μακεδονίας 3.435 4,36 
Β’ Κεντρικής Μακεδονίας 2.973 2,77 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2.021 3,31 
Δυτικής Μακεδονίας 745 2,46 
Ηπείρου 1.706 4,84 
Θεσσαλίας 1.903 2,52 
Ιονίων Νήσων 502 2,34 
Δυτικής Ελλάδας 2.160 2,92 
Κεντρικής Ελλάδας 1.040 1,71 
Πελοποννήσου 1.280 2,02 
Βορείου Αιγαίου 570 2,79 
Α’ Νοτίου Αιγαίου 242 2,18 
Β’ Νοτίου Αιγαίου 456 2,39 
Κρήτης 2.340 3,89 
ΣΥΝΟΛΟ 36.621 3,12 

Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2003) 
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Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, προκύπτει η αναλογία κλινών / 1.000 κατοίκους σε κάθε 
ΔΥΠΕ. Ο μέσος όρος είναι περίπου 3,12 κλίνες / 1.000 κατοίκους, με τη μικρότερη αναλογία 
(1,71) να παρουσιάζεται στο ΔΥΠΕ Κεντρικής Ελλάδας και τη μεγαλύτερη (6,45) στο Α’ ΔΥΠΕ 
Αττικής.  

Πίνακας 16 : Κατανομή Νοσοκομείων εκτός ΕΣΥ ανά ΔΥΠΕ 

Λοιπά Νοσοκομεία Ν.Π.Δ.Δ. ΔΥΠΕ 
Πανεπ/κά Στρατιωτικά ΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α’ Αττικής 2 4 3 9 
Β’ Αττικής  1 1 2 
Γ’ Αττικής  1  1 
Α’ Κεντρικής Μακεδονίας   1 1 
Β’ Κεντρικής Μακεδονίας    0 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  3  3 
Δυτικής Μακεδονίας  1  1 
Ηπείρου  1  1 
Θεσσαλίας  1  1 
Ιονίων Νήσων    0 
Δυτικής Ελλάδας    0 
Στερεάς Ελλάδας    0 
Πελοποννήσου    0 
Βορείου Αιγαίου    0 
Α’ Νοτίου Αιγαίου    0 
Β’ Νοτίου Αιγαίου    0 
Κρήτης  1  1 
ΣΥΝΟΛΟ 2 13 5 20 

Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2004) 

Τα δημόσια νοσοκομεία εκτός ΕΣΥ περιλαμβάνουν 14 Στρατιωτικά χρηματοδοτούμενα από το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 5 Νοσοκομεία του ΙΚΑ χρηματοδοτούμενα από το Ίδρυμα, 2 
Πανεπιστημιακά εποπτευόμενα από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 2 
Νοσοκομεία εποπτευόμενα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στο σύνολό τους, τα δημόσια 
νοσοκομεία εκτός ΕΣΥ έχουν μια επιπρόσθετη δυναμικότητα 4.000 κλινών. 

Η μέση διάρκεια νοσηλείας στα δημόσια νοσοκομεία είναι 8,2 μέρες. Σήμερα τα δημόσια 
νοσοκομεία διαθέτουν το 68% του συνόλου των νοσοκομειακών κλινών. Παρόλα αυτά, ο αριθμός 
αυτός δεν είναι σε θέση να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, ενώ το ποσοστό πληρότητας ξεπερνά 
το 90%. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός περιφερειακών κυρίως νοσοκομείων, λόγω έλλειψης 
σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού και ελλιπούς στελέχωσης με κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό, δε μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα δύσκολων περιστατικών με αποτέλεσμα να 
λειτουργεί με χαμηλή πληρότητα (40-60%). Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), οι οποίες έχουν καθοριστική σημασία για τη λειτουργία ενός 
σύγχρονου νοσοκομείου. Οι ανάγκες της χώρας σε ΜΕΘ έχουν προσδιοριστεί σε 550 κλίνες, ένας 
αριθμός που έχει τεθεί ως στόχος για το 2003. Στο τέλος του 2002 βρίσκονταν σε λειτουργία 472 
κλίνες ΜΕΘ. Στα δημόσια νοσοκομεία υπηρετούν περίπου 19.900 ιατροί (συμπεριλαμβανομένων 
των ειδικευόμενων και των αγροτικών ιατρών) και 8.000 περίπου στο ΙΚΑ. Βασικά μεγέθη που 
χαρακτηρίζουν τη δημόσια δευτεροβάθμια περίθαλψη περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 10.000 
εισαγωγές / έτος / Νοσοκομείο κατά μέσο όρο (τακτικές και έκτακτες), 4.500.000 εξετάσεις / 
έτος / Νοσοκομείο και 150.000 χορηγήσεις φαρμάκων / έτος / Νοσοκομείο. 

Ιδιωτική Δευτεροβάθμια / Τριτοβάθμια Περίθαλψη 

Επί του παρόντος στη χώρα δραστηριοποιούνται 218 ιδιωτικές κλινικές. Αυτές χρηματοδοτούνται 
είτε από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης με τα οποία συνάπτουν συμβάσεις, είτε από τους ίδιους 
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τους ασθενείς. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην «ξενοδοχειακού τύπου» περίθαλψη και 
εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη ρυθμίσεων της τιμολογιακής πολιτικής από πλευράς του κράτους, οι 
περισσότερες ιδιωτικές μονάδες υγείας καθορίζουν το ύψος των νοσηλίων που χρεώνουν σε πολύ 
υψηλότερες τιμές από τα δημόσια νοσοκομεία. 

Πίνακας 17 : Κατανομή Ιδιωτικών Κλινικών ανά ΔΥΠΕ. 

Ιδιωτικές Κλινικές ΔΥΠΕ 
Γενικές Ειδικές Μικτές 

ΣΥΝΟΛΟ 

Α’ Αττικής 29 3  32 
Β’ Αττικής 17 12  29 
Γ’ Αττικής 16 2 1 19 
Α’ Κεντρικής Μακεδονίας 15 11 1 27 
Β’ Κεντρικής Μακεδονίας 3 6  9 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 5 5 1 11 
Δυτικής Μακεδονίας 3 4 1 8 
Ηπείρου 1 2 1 4 
Θεσσαλίας 14 17 5 36 
Ιονίων Νήσων 1   1 
Δυτικής Ελλάδας 7 6 1 14 
Στερεάς Ελλάδας 3 4 1 8 
Πελοποννήσου 1 6  7 
Βορείου Αιγαίου 3   3 
Α’ Νοτίου Αιγαίου    0 
Β’ Νοτίου Αιγαίου  1  1 
Κρήτης 6 3  9 
ΣΥΝΟΛΟ 124 82 12 218 

Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2004) 

Πίνακας 18 : Δυναμικότητα ιδιωτικών κλινικών ανά ΔΥΠΕ 

Περιφέρεια 
Αριθμός 
κλινών 

Κλίνες 
ανά1000 κατοίκους

Α’ Αττικής 2.789 2,62 
Β’ Αττικής 4.226 2,80 
Γ’ Αττικής 1.544 1,30 
Α’ Κεντρικής Μακεδονίας 1.888 2,40 
Β’ Κεντρικής Μακεδονίας 1.066 0,99 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 434 0,71 
Δυτικής Μακεδονίας 510 1,68 
Ηπείρου 30 0,09 
Θεσσαλίας 1.757 2,33 
Ιονίων Νήσων 50 0,23 
Δυτικής Ελλάδας 557 0,75 
Κεντρικής Ελλάδας 202 0,33 
Πελοποννήσου 126 0,20 
Βορείου Αιγαίου 81 0,40 
Α’ Νοτίου Αιγαίου 0 0,00 
Β’ Νοτίου Αιγαίου 20 0,10 
Κρήτης 529 0,88 
ΣΥΝΟΛΟ 15.809 1,05 (Μ.Ο.) 

Πηγή: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2004) 
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Ο μέσος όρος είναι περίπου 1,05 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους, με τη μικρότερη αναλογία (0) να 
παρουσιάζεται στη ΔΥΠΕ Νοτίου Αιγαίου και τη μεγαλύτερη (2,80) στη Β’ ΔΥΠΕ Αττικής. 
Αξιοσημείωτη είναι και η τεράστια διαφορά της αναλογίας κλινών ανάμεσα στις αστικές περιοχές 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα) και στην περιφέρεια. 

Οι ιδιωτικές κλινικές είναι κατά κανόνα μικρές νοσηλευτικές μονάδες με περιορισμένο αριθμό 
κλινών (ο μέσος όρος κλινών ανά ιδιωτική κλινική είναι 77) και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 
μικρές και μεγάλες νοσηλευτικές μονάδες. Οι μεγάλες, πολυδύναμες κλινικές βρίσκονται κυρίως 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για άρτια οργανωμένες μονάδες, με σύγχρονο 
εξοπλισμό που προσφέρουν το σύνολο των υπηρεσιών τόσο σε πρωτοβάθμια όσο και σε 
δευτεροβάθμια περίθαλψη. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν πολύ λιγότερες κλινικές συγκριτικά με 
την πρώτη κατηγορία 

1.2.2.4 Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Όσον αφορά σε θέματα κοινωνικής φροντίδας, η εθνική πολιτική μεταβλήθηκε σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια, καθώς επιχειρήθηκε μία σταδιακή μεταστροφή των παραδοσιακών προνοιακών 
υπηρεσιών κλειστού τύπου σε σύγχρονες, ανοικτού τύπου υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Οι εν 
λόγω παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν επέφεραν τα εξής βασικά αποτελέσματα: 

 Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ). Το δίκτυο περιλαμβάνει 24 Κέντρα σε 
ισάριθμους νομούς της χώρας. 

 Δημιουργία 12 νέων εξειδικευμένων κέντρων ανοικτής και κλειστής φροντίδας ΑμεΑ. 

 Δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (μετονομάστηκε σε 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης), το οποίο απαρτίζεται από 15 δομές στην 
Αττική και 3 στη Θεσσαλονίκη. 

 Σύσταση του Ινστιτούτου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης είναι:  

 Η καταπολέμηση των διακρίσεων και άρση εμποδίων για την ένταξη ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού στην αγορά εργασίας, 

 Η εξατομικευμένη προσέγγιση ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό 

 Η βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις υπάρχουσες κοινωνικές υπηρεσίες, και 

 Η διασύνδεση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις 
υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και τις δομές προώθησης στην απασχόληση. 

Πίνακας 19: Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης Στην Ελλάδα (2006) 
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Α’ Αττικής 122 7 13  6 7 13 28 8 1 1  108 15 4 336 
Β’ Αττικής 158 20 23  17 10 41 59 9 7 3 6 42 8 3 411 
Γ’ Αττικής 140 5 23  4 10 29 46 12 5 1 24 13 315 
Α’ Κεντρ. Μακεδονίας 143 10 36 1 9 10 30 112 9 3 4 84 19 18 494 
Β’ Κεντρ. Μακεδονίας 146 1 11  4 4 34 104 3 1 1 1 36 6 7 361 
Αν. Μακεδονίας & Θράκης 140 3 17 1 1 5 15 47 8 3 4 85 3 27 363 
Δυτ. Μακεδονίας 125 3 8 2 4 3 4 27 6 1 33 2 23 242 
Θεσσαλίας 104 2 17 1 3 4 10 59 5 4 5 54  1 270 
Ηπείρου 95 8 15 2 3 4 10 15 5 2  44 2 7 213 
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Ιονίων Νήσων 27 4 6  2 1 9 8 6 3 4 26  97 
Στ. Ελλάδας 77 7 8 1 1 2 7 24 7 6 1 2 25  3 174 
Δυτ. Ελλάδας 102 9 15 1 8 4 6 16 3 11 1 74 2 254 
Πελοποννήσου 92 3 7  3 1 9 12 9 4 3 44  189 
Βορ. Αιγαίου 34 3 4  2 6 10 8 1 4 33 1 109 
Α’ Ν. Αιγαίου 13 1 3  3 5 6  14  46 
Β’ Ν. Αιγαίου 17 2 4  1 2 2 4 6 2  28  69 
Κρήτης 84 10 17  8 2 24 31 7 5 2 84  1 276 
ΣΥΝΟΛΟ 1619 98 227 9 74 71 252 607 117 58 6 38 838 71 94 4219 

Πηγή: Υπουργείο Υγείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προνοιακός Χάρτης (2002) 

1.2.2.5 Ανισότητες στη πρόσβαση σε Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα 

Οι πίνακες που ακολουθούν δίνουν ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία ενδεικτικά της άνισης 
κατανομής των υποδομών υγείας στις ελληνικές περιφέρειες, τόσο σε απόλυτα μεγέθη για τις 
νεότευκτες μείζονες υπερπεριφέρειες της χώρας, όσο και σε εκατοστιαία ποσοστά σε σχέση με το 
μέσο όρο της Ε-U-25. Βέβαια, οι δείκτες κατανομής των υποδομών είναι μόνο ενδεικτικοί των 
περιφερειακών διαφορών, δεδομένου ότι το θέμα είναι περισσότερο πολύπλοκο. 

Πίνακας 20: Υποδομές υγείας σε επίπεδο των 5 υπερ-περιφερειών και της χώρας 

 
ΑΜΘ, 

Κ. Μακεδ.  
Δ. Μακεδ. 

Ήπειρος, 
Θεσσαλία 
Στ. Ελλ. 

Ιόνια, 
Δυτ. Ελλ., 
Πελ/σος 

Βόρ.–Νότ. 
Αιγαίο, 
Κρήτη 

Αττική ΕΛΛΑΔΑ 

Νοσοκομεία δημόσια (2002) 32 18 26 19 46 141 
Νοσοκομειακές κλίνες  ανά  
1000 κατοίκους (2000) 6 4 4 5 8 6 

Πηγές: Eurostat, επεξεργασία BCS.  ΕΣΥΕ, πρώτη επεξεργασία Allmedia, δευτερογενής επεξεργασία BCS.  ΤΜΧΠΠΑ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Βάση Δεδομένων, επεξεργασία BCS. 

 

Πίνακας 21: Νοσοκομειακές κλίνες ως εκατοστιαίο ποσοστό του κοινοτικού μέσου όρου 

EU25=100 Νοσ. Κλίνες/100χιλ.κατ. 2000 

ΑΜΘ, Κ. Μακ, Δ. Μακεδονία 83,2 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Στρ. Ελλάδα 59,1 
Ιόνια, Δ. Ελλάδα, Πελ/νησος 58,2 
Βόρειο - Νότιο Αιγαίο, Κρήτη 66,3 
Αττική 113,2 

ΠΗΓΗ: Eurostat, επεξεργασία BCS 

 

Ανισότητες παρατηρούνται και ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, μεταξύ των 
γεωγραφικών περιφερειών (Πίνακας 22). Η Αττική έχει μεγάλο αριθμό γιατρών και κλινών (65,13 
και 56,39 ανά 10.000 κατοίκους αντίστοιχα) και δέχεται ασθενείς και από άλλες περιοχές της 
χώρας. Αντίθετα, περιοχές όπως η Στερεά Ελλάδα υστερούν τόσο σε γιατρούς όσο και σε κλίνες. 
Η Θράκη έχει ικανοποιητικό αριθμό γιατρών (41,06 ανά 10.000 κατοίκους), αλλά λίγες κλίνες 
(32,43 ανά 10.000 κατοίκους). Γενικά, διαπιστώνονται πολύ μεγάλες διακυμάνσεις στην κατανομή 
και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών υγείας ανάμεσα σε διαφορετικές -ακόμα και γειτονικές- 
περιοχές της Ελλάδας. 
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Πίνακας 22: Προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας, μεταξύ των γεωγραφικών περιφερειών 

 
 

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έχει ως εξής: 

 
Πίνακας 23 : Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο στην Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη 

ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 1278/ΦΕΚ 105Α/31.8.82 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 1397/Φ. 143Α/7.10.83 
ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΕΦ) ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ (Κ.Φ.) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ν. 1316/Φ. 3Α/11.1.83 

ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Ν. 1383/Φ. 106Α/5.8.83 
ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 1471/Φ. 112Α/6.8.84 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν. 1431/Φ. 46Α/16.4.84 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 1579/Φ.217Α/23.12.85 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 1729/Φ. 44Α/7.8.87 

ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Ν. 1820/Φ. 261Α/17.11.88 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2071/Φ. 123Α/15.7.92 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ 
ΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. 2082/Φ. 158Α/21.9.92 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2194/Φ. 34Α/16.3.94 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν. 2345/Φ. 213Α/12.10.95 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ν. 2519/Φ. 165Α/21.8.97 
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ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Ν. 2646/Φ. 236Α/20.10.98 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2716/Φ. 96Α/17.4.99 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2737/Φ. 174Α/27.8.99 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2889/Φ. 37Α/2.3.01 
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) Ν. 2920/Φ. 131Α/27.6.01 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 2955/Φ. 256Α/1.11.01 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 3172/Φ. 197Α/6.8.03 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Ν. 3204/Φ. 296Α/23.12.04 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 3106/Φ. 30Α/10.2.03 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣΝ. 3209/Φ. 304Α/24.12.03 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Ν. 3204/Φ. 296Α/23.12.04 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 3235/Φ. 53Α/18.2.04 
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 3252/Φ. 132Α/16.7.04 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 3293/Φ. 231Α/26.11.04 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ν. 3329/Φ. 81Α/4.4.05 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ν. 3305/Φ. 17Α/27.1.05 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ν. 3418/Φ. 287Α'/28.11.2005  
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ N. 3527/Φ. 25Α/9.2.07 

Σε κανένα από τα ανωτέρω νομοθετήματα δεν υπάρχει αναφορά στις έννοιες: 

1. Ηλεκτρονική υγεία 

2. Ηλεκτρονικές προμήθειες 
3. Προσωπικά δεδομένα 

Αν εξετάσει κανείς το δίκαιο που προέκυψε τα τελευταία 5 χρόνια μπορεί κανείς να αντιληφθεί μια 
προσπάθεια συμμόρφωσης προς τις κοινοτικές οδηγίες ενώ προέκυψαν δύο σημαντικές αλλαγές: 

Με το νόμο Ν. 2889/Φ. 37Α/2.3.01 ιδρύθηκαν 17 Περιφερειακά Συστήματα Υγείας (ΠεΣΥ) τα 
οποία με τον Ν. 3172/Φ. 197Α/6.8.03 ονομάστηκαν Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και 
Πρόνοιας (ΠεΣΥΠ). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας 
στην πληροφορική στηρίχθηκε στις έννοιες αυτές προτείνοντας τεχνικές λύσεις όπως 

1. κεντρικά συστήματα σε επίπεδο ΠεΣΥΠ, τα λεγόμενα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά 
Συστήματα Υγείας (ΟΠΣΥ) με βάση τις τρέχουαες διεθνείς τάσεις για διακίνηση των 
πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο. 

2. υπηρεσίες μέσω συμβολαίων εξασφάλισης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Αργότερα με τον Ν. 3204/Φ. 296Α/23.12.04 τροποποιήθηκαν τα ΠεΣΥΠ (τυπικά καταργήθηκαν) 
και ιδρύθηκαν οι αντίστοιχες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠε) με ανάλογες 
αρμοδιότητες. Πρόσφατα με τον N. 3527/Φ. 25Α/9.2.07 οι ΔΥΠε συγχωνεύτηκαν σε 7 
Υγειονομικές Περιφέρειες με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας. Σε επίπεδο των 
πληροφοριακών συστημάτων αυτό έχει εισάγει ένα νέο παράγοντα κινδύνου για την επιτυχή 
υλοποίηση των έργων εντός του Γ’ ΚΠΣ καθώς με τη μεταβολή των ορίων των ΥΠε έχουν 
δημιουργηθεί περιφέρειες στις οποίες θα πρέπει να συνυπάρξουν λειτουργικά και τεχνικά 2 ή και 
περισσότερα ΟΠΣΥ διαφορετικής τεχνολογίας και αντίληψης. 
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1.2.3 Κοστολογικά μοντέλα – ιδιαιτερότητες της Υγείας 

1.2.3.1 Το μέλλον είναι τα DRG’s (Διαγνωσμένες Κατηγορίες Ασθενών) 

Για να γίνει κατανοητό το σκεπτικό της μεθόδου κοστολόγησης (Λουδάρου, 2002) με βάση τις 
δραστηριότητες, θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του μερικά βασικά στοιχεία της κοστολόγησης 
προϊόντος και του επιμερισμού του κόστους. Κεντρικό στοιχείο της κοστολόγησης προϊόντος είναι 
η «απόδοση» (αντιστοίχηση)του κόστους, που προκαλείται σε έναν Οργανισμό με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ακρίβεια σε κάθε επιμέρους μονάδα παραγωγής, που προκαλεί το κόστος αυτό. 
Σύμφωνα με τον γενικά ισχύοντα σήμερα τρόπο κοστολόγησης, οι δύο βασικές μέθοδοι 
κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία είναι: η«κοστολόγηση 
ακολουθίας έργου» (job order costing) και «η κοστολόγηση διαδικασιών» (process costing). 

• Σύμφωνα με την «κοστολόγηση ακολουθίας έργου» (job order costing), κοστολογούνται 
ξεχωριστά οι επιμέρους μονάδες υπηρεσιών ή προϊόντων, που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή του τελικού προϊόντος. 

• Σύμφωνα με την «κοστολόγηση διαδικασιών» (process costing), όλα τα προϊόντα που 
παράγονται σε ένα συγκεκριμένο χρόνο κοστολογούνται ενιαία. Ακριβέστερη μέθοδος 
κοστολόγησης θεωρείται γενικά η «κοστολόγηση ακολουθίας έργου», καθώς παρέχει τη 
δυνατότητα να συλλεχθούν λεπτομερή στοιχεία για την πραγματική κατανάλωση πόρων 
για κάθε συγκεκριμένη εργασία. 

Ειδικότερα στον τομέα της υγείας, ο προσδιορισμός και η μέτρηση των «προϊόντων» των 
υπηρεσιών υγείας εμφανίζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλους τομείς της παραγωγής, δεδομένου 
ότι τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν κατά κανόνα ένα εξαιρετικά μεγάλο φάσμα ασθενειών και 
περιπτώσεων για νοσηλεία. Το γεγονός αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για τη Διοίκηση 
ενός νοσοκομείου και συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότερη διοίκηση και διαχείριση αυτού 
και εν τέλει με την οικονομική αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του. Ως εκ τούτου, πρωταρχικής 
σημασίας για την κοστολόγηση σε μια μονάδα υγείας είναι να μπορέσει να επιτύχει με όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια σύνδεση του κόστους, που προκαλεί σε αυτό κάθε ασθενής 
(μονάδα προϊόντος) με τον ίδιο τον ασθενή. 

Δεδομένου ότι κάθε ασθενής αποτελεί για το νοσοκομείο μία ξεχωριστή περίπτωση, για να 
επιτευχθεί κοστολόγηση μεγάλης ακρίβειας, απαιτείται απόλυτη συγκεκριμενοποίηση των πόρων 
που αυτός καταναλώνει. Κατά συνέπεια, για την«κοστολόγηση των ασθενών» ακριβέστερη μέθοδος 
από αυτές που αναφέρθηκαν ανωτέρω θεωρείται η «κοστολόγηση ακολουθίας έργου».Αντίθετα, η 
«κοστολόγηση διαδικασιών» που επιμερίζει τα διάφορα κόστη κατά μέσο όρο σε έναν μεγάλο 
αριθμό εργασιών, δεν ενδείκνυται για την κοστολόγηση ασθενών, που καταναλώνουν σημαντικά 
διαφοροποιημένους πόρους, καθώς δεν μπορεί να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ακρίβεια. 

Ακολουθώντας την «κοστολόγηση ακολουθίας έργου» στην περίπτωση των ασθενών, η εργασία και 
οι άμεσες προμήθειες, που χρειάζεται κάθε ασθενής, συνδέονται άμεσα με αυτόν. Για να γίνει η 
σύνδεση αυτή δεν χρειάζεται απαραίτητα άμεση παρατήρηση του κάθε ασθενή ξεχωριστά. Στην 
κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλει η χρησιμοποίηση του συστήματος «Διαγνωσμένων 
Κατηγοριών Ασθενειών» (DRG’s) στο μέλλον. 

Με την χρησιμοποίηση των «Διαγνωσμένων Κατηγοριών Ασθενών» και τη διεξαγωγή ειδικών 
μελετών, αποδίδεται πιο εύκολα το κόστος της άμεσης εργασίας και των υλικών σε κάθε ασθενή 
σύμφωνα με την αναμενόμενη συνηθισμένη κατανάλωση για το συγκεκριμένο DRG. Βέβαια, η 
εκπόνηση τέτοιων μελετών αποτελεί για το νοσοκομείο μία σημαντική δαπάνη, κοστίζει ωστόσο σε 
αυτό λιγότερο σε σχέση με την εξατομικευμένη παρατήρηση του κάθε ασθενή. 
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Τα DRG’s (Διαγνωσμένες Κατηγορίες Ασθενών) προέρχονται από τις Η.Π.Α, χρησιμοποιούνται 
ωστόσο και σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη (πχ Γερμανία), και αποτελούν έκφανση των μικτών 
συστημάτων ιατρικών περιπτώσεων (case mixsystems). Το σκεπτικό για την ανάπτυξή τους ήταν η 
προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν και να ενταχθούν σε ομάδες τις ατελείωτες κατηγορίες ασθενών 
στα νοσοκομεία, σύμφωνα με εκ των προτέρων προσδιορισμένα χαρακτηριστικά. Με τα 
συστήματα των DRG’s ομαδοποιούνται όμοιες περιπτώσεις ασθένειας και παράλληλα γίνεται 
χρήση μίας σειράς μεταβλητών (πχ. αρχική ιατρική διάγνωση, πιθανές επιπλοκές της ασθένειας, 
την ηλικία, το φύλο, τη βαρύτητα της ασθένειας). 

Τα DRG’s παρέχουν τη δυνατότητα να απεικονισθούν οι τυχόν υφιστάμενες ιατρικές 
διαφοροποιήσεις στη θεραπεία (medical variations), οι υφιστάμενες διαφοροποιήσεις στη χρήση 
των πόρων και του κόστους μεταξύ ιατρικών τμημάτων, ειδικοτήτων κλπ. Τα DRG’s οφείλουν τη 
δημιουργία τους στην προσπάθεια να ξεπεραστεί η ανεπάρκεια μέτρων που είχαν χρησιμοποιηθεί 
στο παρελθόν, όπως ο αριθμός των νοσηλευθέντων ασθενών, η μέση διάρκεια νοσηλείας κ.α, τα 
οποία δεν αποτυπώνουν πληροφορίες, που να μπορούν να αξιοποιηθούν από τη Διοίκηση του 
νοσοκομείου. 

1.2.3.2 Έννοιες Άμεσου & Έμμεσου Κόστους 

Άμεσο Κόστος 

Αποτελεί το μέρος εκείνο του κόστους που προκαλεί ένας ασθενής στο Νοσοκομείο και που 
μπορεί να συνδεθεί άμεσα με αυτόν και του να χρεωθεί απευθείας σε μία βάση αιτίας - 
αποτελέσματος. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που προκαλεί ένας ασθενής στο Νοσοκομείο 
είναι άμεσο. Για παράδειγμα, η εργασία νοσηλευτών και των γιατρών, οι κλινικές προμήθειες 
(υλικά) που καταναλώνονται γι’ αυτόν. Eπίσης, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιεί, 
μπορούν να χρεωθούν απευθείας σε αυτόν (πχ. χρήση χειρουργείου, διαγνωστικές και 
εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακα κλπ). 

Έμμεσο Κόστος 

Αποτελούν όλα τα κόστη του Νοσοκομείου (εκτός από το άμεσο κόστος), που δεν συνδέονται 
άμεσα με την παραγωγική διαδικασία (δηλ. την «παροχή υπηρεσιών υγείας») και ως εκ τούτου δεν 
μπορούν να βαρύνουν απευθείας κάποιο συγκεκριμένο Τμήμα του νοσοκομείου  

1.2.3.3 Τρόποι Επιμερισμού Του Έμμεσου Κόστους Σύμφωνα Με τις Τρέχουσες Μεθόδους 
Κοστολόγησης. 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα τρόπο κοστολόγησης, το «γενικά κόστη» (overhead costs), που 
αφορούν στην όλη λειτουργία του Νοσοκομείου κατά κανόνα υπολογίζονται και διαιρούνται με το 
σύνολο των ημερών νοσηλείας, προκειμένου να προσδιοριστεί το ημερήσιο κόστος νοσηλείας. Με 
την εφαρμογή αυτού του τρόπου επιμερισμού, προκύπτει ίδιο ημερήσιο κόστος νοσηλείας για κάθε 
ασθενή, ανεξάρτητα από το κλινικό του πρόβλημα, το επίπεδο φροντίδας που χρειάζεται κατά την 
παραμονή του στο νοσοκομείο ή τη διάρκεια παραμονής του (Length of Stay, LOS) κλπ. 

Εντούτοις, έχει παρατηρηθεί ότι όλα τα «γενικά κόστη» ενός Νοσοκομείου δεν διαφέρουν στη 
βάση της ημερήσιας νοσηλείας. Για παράδειγμα, «γενικά κόστη» (overhead costs), που σχετίζονται 
με την «εισαγωγή των ασθενών» μεταβάλλονται ανάλογα με τον αριθμό των εισαγομένων ασθενών 
και όχι με βάση τις ημέρες νοσηλείας. Επιπλέον, το κόστος ημερήσιας νοσηλείας δεν είναι το ίδιο 
για όλους τους ασθενείς, πχ. ασθενείς που έχουν σύντομη παραμονή στο νοσοκομείο, χρειάζονται 
όμως εντατική νοσηλευτική φροντίδα έχουν υψηλότερο νοσηλευτικό κόστος ανά ημέρα νοσηλείας 
συγκριτικά με άλλους που παραμένουν περισσότερο στο νοσοκομείο, χρειάζονται όμως ελάχιστη 
νοσηλευτική φροντίδα. Επομένως, η κατανομή του έμμεσου κόστους σύμφωνα με τον ισχύοντα 
τρόπο κοστολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις στην κατανομή του 
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νοσηλευτικού κόστους σε κάθε ασθενή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχουν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις στη νοσηλευτική φροντίδα αυτών. 

Με τον ισχύοντα τρόπο κοστολόγησης μπορεί επίσης να παρατηρηθεί κατάταξη στο«έμμεσο 
κόστος» εξόδων, που μπορούν να συσχετισθούν άμεσα με τον ασθενή,(όπως πχ. ο φάκελος του 
ιατρικού του αρχείου). Αυτό σημαίνει, ότι ως προς τα κόστη αυτά μπορεί ο επιμερισμός στους 
ασθενείς να γίνεται «ανά ημέρα νοσηλείας».Αποτέλεσμα αυτού είναι να χρεώνεται ο ασθενής 
επιπλέον ή πολλαπλάσια σε σχέση με την πραγματική κατανάλωση που έκανε, για κάποια υλικά ή 
υπηρεσίες, που χρησιμοποιεί κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο. Όταν πρόκειται για 
ορισμένα αντικείμενα μικρής αξίας (όπως πχ. ο φάκελος του αρχείου) ή για αντικείμενα, που είναι 
δύσκολο να συνδεθούν με τον κάθε ασθενή χωριστά (πχ. το κόστος του πλυντηρίου για το 
νοσοκομείο), ανακύπτει ο προβληματισμός κατά πόσον αξίζει να αποδοθεί το κόστος τους σε κάθε 
ασθενή, δεδομένου ότι η συγκέντρωση των αντίστοιχων στοιχείων είναι δαπανηρή. Έτσι, σε 
κάποιες τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται το κόστος για την απόκτηση της σχετικής πληροφορίας να 
είναι μεγαλύτερο από την αξία της ίδιας της πληροφορίας. 

Επομένως, κάποια κόστη θεωρούνται ως έμμεσα, όχι επειδή δεν υπάρχει σχέση αιτίας– 
αποτελέσματος ανά ασθενή, αλλά επειδή είναι πολύ δαπανηρό να βρεθεί επακριβώς η σχέση αυτή. 
Ως εκ τούτου, κριτήριο για την κατάταξη κάποιου κόστους σε «άμεσο»ή «έμμεσο» θα πρέπει να 
αποτελεί - πέρα από την δυνατότητα άμεσης σύνδεσής του με συγκεκριμένο ασθενή - και το 
σχετικό κόστος για την απόκτησης της πληροφορίας, καθώς και το τελικό όφελος που προκύπτει 
για το νοσοκομείο από την ακριβέστερη πληροφόρηση. 

1.2.3.4 Η Μέθοδος Κοστολόγησης Με Βάση Τις Υγειονομικές Δραστηριότητες. 

Η μέθοδος κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες βασίζεται στο σκεπτικό, ότι κάθε ασθενής 
που επισκέπτεται το νοσοκομείο για την πραγματοποίηση εξετάσεων ή παραμένει σε αυτό για 
κάποιο χρονικό διάστημα αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση και θα πρέπει να του καταλογίζεται το 
ακριβές κόστος των συγκεκριμένων υγειονομικών υπηρεσιών που χρησιμοποίησε. Τα κόστη 
σε ένα νοσοκομείο διακρίνονται - όπως έχει ήδη αναφερθεί - σε άμεσα και έμμεσα. Τα άμεσα 
κόστη μπορούν εύκολα να συνδεθούν με κάθε ασθενή. Δυσκολίες ανακύπτουν κατά τον επιμερισμό 
του «έμμεσου κόστους» του νοσοκομείου στα τελικά προϊόντα (ασθενείς) ή υπηρεσίες, δεδομένου 
ότι τα νοσοκομεία παρέχουν ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών (πχ. εξετάσεις, εγχειρήσεις κλπ), το 
κόστος των οποίων μπορεί στην πράξη να είναι σημαντικά διαφοροποιημένο. Στην 
πραγματικότητα, το θέμα του «έμμεσου κόστους» ήταν εκείνο, που οδήγησε στην ανάπτυξη της 
υπό εξέταση μεθόδου. 

Η προσέγγιση που ακολουθεί, αποβλέπει – μέσα από την χρησιμοποίηση ορισμένων εργαλείων - 
στην ακριβέστερη μέτρηση του τελικού κόστους (άμεσου και έμμεσου),που προκαλεί σε ένα 
Νοσοκομείο /Οργανισμό Υγείας κάθε ασθενής εξατομικευμένα, ανάλογα με τις υπηρεσίες που 
χρησιμοποίησε (θεραπείες, φάρμακα κλπ) ή κάθε ομάδα ασθενών, αν χρησιμοποιείται το σύστημα 
«Διαγνωσμένων Κατηγοριών Ασθενειών» (ΔΚΑ). Στην τελευταία περίπτωση ο ασθενής εντάσσεται 
σε συγκεκριμένη διαγνωστική κατηγορία ανάλογα με το κλινικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
(ομαδοποίηση ασθενών με παρόμοιο κλινικό πρόβλημα) και το κόστος που προκαλεί υπολογίζεται 
κατά προσέγγιση. Ως ΔΚΑ συνήθως χρησιμοποιείται η διεθνής κωδικοποίηση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ICD (international classification of diseases) η οποία 
βρίσκεται στη 10η έκδοση, ενώ αναμένεται να δημοσιευτεί επίσημα και η επόμενη έκδοση, η 
11η.  

Το ισχύον σύστημα που ακολουθείται σήμερα για τον επιμερισμό του «έμμεσου κόστους» στην 
βιομηχανία γενικά, αλλά και στα νοσοκομεία/ Οργανισμούς υγείας είναι η χρησιμοποίηση μίας 
μόνο βάσης επιμερισμού (application base). Οι βάσεις που συνήθως χρησιμοποιούνται τείνουν να 
επικεντρώνουν στην ποσότητα. Για παράδειγμα, στα νοσοκομεία λαμβάνεται συνήθως ως βάση 
επιμερισμού ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύτηκαν ή οι ημέρες νοσηλείας κλπ. Παρόλα αυτά, 
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η ποσότητα μπορεί να μην αποτελεί πάντα την καταλληλότερη βάση για ακριβή επιμερισμό του 
έμμεσου κόστους. 

Μία άλλη βάση που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία για να υπολογιστεί μέσα σε ένα τμήμα 
παραγωγής το «έμμεσο κόστος» που θα καταλογιστεί σε κάθε μονάδα παραγωγής είναι η «αξία του 
συνολικού χρόνου διευθέτησης» του τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των μονάδων που 
παράγονται στο χρόνο αυτόν. Η χρησιμοποίηση της βάσης αυτής προϋποθέτει, ότι όλες οι 
εργασίες που διενεργούνται μέσα σε ένα τμήμα παράγουν τον ίδιο περίπου αριθμό μονάδων. Αν 
όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πράξη, υπάρχει πιθανότητα κάποιες μονάδες παραγωγής να 
υποκοστολογηθούν ή να υπερκοστολογηθούν. 

Η κοστολόγηση βάσει των υγειονομικών δραστηριοτήτων ασχολείται κατά βάση με το θέμα του 
«έμμεσου κόστους» και θεωρεί ότι το τελευταίο αποτελεί για ένα Νοσοκομείο/ Οργανισμό Υγείας 
σημαντικό παράγοντα για την ακρίβεια της τελικής κοστολόγησης των υπηρεσιών υγείας που 
παρέχει. Η μέθοδος αυτή καθίσταται σημαντικό εργαλείο για ένα νοσοκομείο, όταν το «έμμεσο 
κόστος» αποτελεί μεγάλο ποσοστό του συνολικού κόστους, που καταλογίζεται σ’ έναν ασθενή. 
Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις ασθενών, που το «κόστος» τους επικεντρώνεται κυρίως σε άμεση 
εργασία και υλικά (προμήθειες – φάρμακα κλπ), η χρησιμοποίηση της μεθόδου αυτής δεν είναι 
απαραίτητη, μπορεί μάλιστα να οδηγήσει και σε σφάλματα. 

Η ειδοποιός διαφορά της «κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων» σε σχέση με άλλες μεθόδους 
κοστολόγησης είναι, ότι προτείνει επανεξέταση του τρόπου επιμερισμού του «έμμεσου κόστους» σε 
ένα νοσοκομείο. Επισημαίνει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ υπολογισμού του κόστους με βάση 
την ποσότητα και υπολογισμού του με βάση τις υγειονομικές δραστηριότητες. Και τονίζει την 
πιθανότητα υπερκατανομής γενικού κόστους σε προϊόντα που είναι σε μεγάλες ποσότητες και 
υποκατανομής σε προϊόντα που βρίσκονται σε μικρές ποσότητες, όταν ο επιμερισμός του «γενικού 
κόστους» γίνεται με βάση την ποσότητα. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται σε μία βασική αρχή κατανομής του κόστους: ότι όσο 
μεγαλύτερη ακρίβεια θέλουμε να επιτύχουμε στην κοστολόγηση, τόσο περισσότερες βάσεις 
επιμερισμού για τα γενικά κόστη του νοσοκομείου χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό 
γιατί τα διάφορα κόστη ποικίλλουν όσον αφορά διαφορετικά αντικείμενα. Σε αυτήν τη βασική 
αρχή κατανομής, η υπό εξέταση μεθοδολογική προσέγγιση εισάγει τους όρους «οδηγοί κόστους» 
και«δραστηριότητες». Σύμφωνα με την υπό εξέταση μεθοδολογική προσέγγιση, η καθοδική 
διαδικασία κατανομής του έμμεσου κόστους σε ασθενείς/ ομάδες ασθενών γίνεται σε δύο στάδια: 
Κατά το α’ στάδιο: το γενικό νοσοκομειακό κόστος (hospital overhead costs) κατανέμεται σε 
«κέντρα δραστηριοτήτων» (activity centers).Κατά το β’ στάδιο, τα έμμεσα κόστη αντιστοιχίζονται 
μέσω των «κέντρων δραστηριοτήτων» στους ασθενείς με τη χρήση κατάλληλων οδηγών κόστους, 
που μετρούν τι καταναλώνει ο κάθε ασθενής από τους «πόρους» των δραστηριοτήτων των κέντρων. 
Η υλοποίηση του α’ σταδίου προϋποθέτει: 

1. καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε ένα τυπικό νοσοκομείο και 
διάκρισή τους σε γενικές (πχ. διοικητικές, οικονομικές κλπ) και σε δραστηριότητες που 
αφορούν την παροχή ιατρικής ή υποστηρικτικής φροντίδας προς τον ίδιο τον ασθενή. 

2. δημιουργία μερικών διακριτών «κέντρων δραστηριοτήτων» στο νοσοκομείο, τα οποία 
περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους δραστηριότητες συναφείς μεταξύ τους. 

3. εντοπισμός των «πηγών» (πχ. γενική επίβλεψη, συντήρηση εξοπλισμού κλπ), που 
δημιουργούν «γενικό κόστος» (overhead cost) στο νοσοκομείο και διάκρισή τους σε 
κατηγορίες κόστους ανάλογα με τη φύση αυτών. 

4. κατανομή ποσοστού από τις κατηγορίες γενικού νοσοκομειακού κόστους στα διάφορα 
κέντρα δραστηριότητας του νοσοκομείου, που έχουν ήδη προσδιοριστεί. 
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Η χρησιμοποίηση της μεθόδου αυτής προϋποθέτει την ύπαρξη στο Νοσοκομείο ενός 
πληροφοριακού συστήματος, που να περιλαμβάνει και να μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα και 
στοιχεία για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό και τις υπηρεσίες που παρέχονται. 

1.2.3.5 Ανάλυση της διαδικασίας / σταδίων κατανομής του εμμέσου κόστους 

Σύμφωνα με την κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες, αρχικά εντοπίζονται όλα τα «γενικά 
κόστη» του νοσοκομείου και χωρίζονται σε «κατηγορίες κόστους»ανάλογα με τη φύση τους, πχ. 
κόστη που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό, το χώρο που καταλαμβάνει το κτίριο του 
νοσοκομείου κλπ. Στη συνέχεια για κάθε«κατηγορία κόστους» χρησιμοποιείται ένας «οδηγός 
κόστους» (πρώτου επιπέδου – first stage cost drivers). Οι οδηγοί κόστους πρώτου επιπέδου 
αποτελούν τη βάση για κατανομή κάθε επιμέρους κατηγορίας γενικού νοσοκομειακού κόστους 
(hospital overhead costs) στα διάφορα κέντρα (δεξαμενές –activity 
centers/pools)δραστηριοτήτων του νοσοκομείου. Στον Πίνακα 23 που ακολουθεί, φαίνεται η 
κατάταξη του γενικού νοσοκομειακού κόστους (overhead) με βάση τις εισροές σε κατηγορίες 
κόστους και η χρήση των οδηγών κόστους πρώτου επιπέδου. 

 
Πίνακας 24 Κατηγορίες Κόστους, Πηγή Λουδάρου, ΕΣΔΔ 

 
Αρχικά, προσδιορίζονται οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ένα τυπικό νοσοκομείο. Στη 
συνέχεια, ακολουθεί ομαδοποίηση δραστηριοτήτων που έχουν ομοιογενή μεταξύ τους στοιχεία και 
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η δημιουργία μερικών διακριτών «κέντρων/δεξαμενών δραστηριοτήτων» στο νοσοκομείο. Ο λόγος 
για τον οποίο γίνεται ομαδοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων είναι, ότι σε ένα νοσοκομείο 
συνήθως λαμβάνει χώρα πλήθος δραστηριοτήτων και είναι ως εκ τούτου οικονομικά ανέφικτο να 
δημιουργηθεί μία χωριστή «δεξαμενή δραστηριότητας» για καθεμία απ’ αυτές. Για παράδειγμα, οι 
διάφορες δραστηριότητες, που σχετίζονται με τη διαδικασία της εισαγωγής ασθενών (καθορισμός 
ραντεβού/προγραμματισμός, καταχώρηση ασθενών, έλεγχος εισαγωγών κλπ) ομαδοποιούνται σε 
μία «δεξαμενή δραστηριότητας», την «εισαγωγή ασθενών». Η δημιουργία κέντρων δραστηριοτήτων 
παρέχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος «οδηγός κόστους» δεύτερου επιπέδου 
(«second stage cοstdrivers») για όλες μαζί τις δραστηριότητες του κάθε κέντρου και όχι για την 
καθεμία απ’ αυτές χωριστά, γεγονός που θα δυσκόλευε αρκετά την κοστολόγηση. 

Κατά τη φάση του επιμερισμού του γενικού νοσοκομειακού κόστους στους ασθενείς μέσω των 
«κέντρων δραστηριότητας,, με βάση το ποσό από το γενικό νοσοκομειακό κόστος, που 
αντιστοιχίστηκε σε ένα κέντρο δραστηριότητας και με τη χρησιμοποίηση των«οδηγών κόστους» 
δεύτερου επιπέδου, μετράται τι καταναλώνει από τους πόρους των δραστηριοτήτων ενός κέντρου, 
κάθε ομάδα ασθενών (DRG)/ ή κάποιος ασθενής, που χρησιμοποίησε δραστηριότητες του 
κέντρου αυτού. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί, ότι όσο περισσότερες δραστηριότητες 
αθροίζονται σε ένα «κέντρο δραστηριότητας», τόσο μειώνεται η ικανότητα του «οδηγού 
κόστους»να προσδιορίσει με ακρίβεια τους πόρους που καταναλώνουν οι ασθενείς. Από την άλλη 
πλευρά, η δημιουργία ξεχωριστών «δεξαμενών δραστηριοτήτων» για δραστηριότητες παρόμοιες 
μεταξύ τους, περιπλέκει αδικαιολόγητα τη χρήση της μεθόδου. Στον πίνακα II που ακολουθεί 
παρουσιάζονται ενδεικτικά διάφορα «Κέντρα Δραστηριοτήτων» σε ένα νοσοκομείο καθώς και οι 
οδηγοί κόστους δεύτερου επιπέδου, που χρησιμοποιούνται κατά την κατανομή αυτή. 
 

Πίνακας 25: επιμερισμού του γενικού νοσοκομειακού κόστους στους ασθενείς μέσω των «κέντρων δραστηριότητας, 
Πηγή Λουδάρου, ΕΣΔΔ 
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1.2.3.6 Αποτίμηση της «κοστολόγησης βάσει των δραστηριοτήτων» 

Η εφαρμογή της κοστολόγησης βάσει δραστηριοτήτων από ένα τυπικό νοσοκομείο απαιτεί την 
ύπαρξη σ’ αυτό ενός πληροφοριακού συστήματος, στο οποίο θα υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή 
στοιχεία για όλες τις δραστηριότητες, που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Η προϋπόθεση αυτή 
δημιουργεί μία πρώτη δυσκολία εφαρμογής, καθώς η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων που 
απαιτεί η μέθοδος αυτή κοστολόγησης είναι αφενός χρονοβόρα, αφετέρου δαπανηρή. Επιπλέον, 
χρειάζεται να υπάρχουν στο νοσοκομείο ειδικά εκπαιδευμένα άτομα, που να μπορούν να 
εφαρμόσουν την υπό εξέταση μέθοδο. Σε σχέση με τον ισχύοντα τρόπο κοστολόγησης, η μέθοδος 
αυτή είναι πιο περίπλοκη και λεπτομερειακή, αφού σύμφωνα με αυτή τα κόστη κατανέμονται σε 
διαφορετικές«δεξαμενές δραστηριοτήτων», καθεμία από τις οποίες υποδιαιρείται σε μερικές 
διαφορετικές δραστηριότητες. Η διαδικασία αυτή απαιτεί λεπτομερή μελέτη των λογιστικών - 
οικονομικών αρχείων του νοσοκομείου καθώς και λεπτομερή έρευνα για τη συγκέντρωση 
πληροφοριών κόστους καθώς και άλλων πληροφοριών για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Σε 
ορισμένες δε περιπτώσεις, οι πληροφορίες που χρειάζεται το σύστημα κοστολόγησης «βάσει των 
δραστηριοτήτων» είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να βρεθούν. 

Η επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος κοστολόγησης βάσει των δραστηριοτήτων χρειάζεται 
ακόμα αλλαγή στην νοοτροπία όλου του νοσοκομειακού προσωπικού, από τους γιατρούς και τις 
νοσηλεύτριες έως το διοικητικό προσωπικό καθώς και επανεκπαίδευση αυτού και εν τέλει στροφή 
του μάνατζμεντ του νοσοκομείου από μία τμηματική άποψη για τις δραστηριότητες και τις 
διαδικασίες, που επιτελούνται σε αυτό, σε μία περισσότερο διαλειτουργική άποψη (cross 
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functional view).Σε κάθε πάντως περίπτωση, θα πρέπει να συνυπολογίζεται το κόστος, που 
προκαλεί η εφαρμογή της μεθόδου αυτής στο νοσοκομείο, σε σχέση με το τελικό όφελος που 
προκύπτει από την απόκτηση των σχετικών πληροφοριών κόστους και την συνακόλουθη συμβολή 
τους στην οικονομική αποδοτικότητα του νοσοκομείου. 

1.3 Προβληματισμοί και Ανοικτά Ζητήματα 

1.3.1 Αναδιοργάνωση της Υγείας Πρόνοιας στον 21ο Αιώνα 

Τα συστήματα υγείας διεθνώς δέχονται σημαντικές πιέσεις για αλλαγή. Η γήρανση του πληθυσμού 
και συνακόλουθα η αλλαγή του νοσολογικού προτύπου, οι νέες και συνήθως ακριβές τεχνολογίες, 
σε συνδυασμό με τις αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών, επιβάλλουν νέες μορφές οργάνωσης ώστε 
να ικανοποιηθούν και όσο το δυνατόν οικονομικά τα αιτήματα για ισότητα, αποδοτικότητα και 
ποιότητα (Τούντας, 2004).  

1.3.1.1 Έμφαση στη πρόληψη και στη δημόσια υγεία 

Οι αυξανόμενες δαπάνες για την υγεία και η φθίνουσα αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής 
ιατρικής, δύο φαινόμενα που αφορούν στην κρίση της σύγχρονης ιατρικής, έχουν οδηγήσει στην 
αναζήτηση νέων πολιτικών υγείας ή στην αναβάθμιση υφισταμένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο έχει από το 2000 προτείνει μια νέα 
στρατηγική για την αναδιοργάνωση του NHS. Τα παραπάνω φαινόμενα έχουν κυρίως οδηγήσει σε 
βελτιωμένες στρατηγικές με έμφαση στην δημόσια υγεία, στον βαθμό που η σχέση της υγείας με 
τον σύγχρονο τρόπο ζωής και με το σύγχρονο περιβάλλον δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες 
παρέμβασης και καταπολέμησης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας, όπως είναι η κακή 
διατροφή, η έλλειψη φυσικής άσκησης, το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, οι συνθήκες 
εργασίας και το στρες. Με άλλα λόγια, σημαντικό βάρος αναμένεται να δοθεί σε παγκόσμια 
κλίμακα και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προληπτική ιατρική και στην κοινωνική 
προστασία ή πρόνοια. 

1.3.1.2 Gatekeepers – ΠΦΥ 

Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία, όπως και 
οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος  υγείας που να παρέχει τόσο 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής (outpatients, ambulatory) όσο και νοσηλευτικής φροντίδας 
(inpatient), χωρίς να παραλείπεται και η αξία της προληπτικής ιατρικής και της κοινωνικής 
προστασίας. Άλλος κρίσιμος παράγοντας που αφορά στην ΠΦΥ αφορά στον ορισμό του 
οικογενειακού ιατρού, ή General Practitioner (GP) όπως ονομάζεται στο Βρετανικό NHS. Ο 
ρόλος του οικογενειακού ιατρού είναι διττός: έχει καταρχήν τη δυνατότητα να τηρεί σε συνεργασία 
με τον Πολίτη τουλάχιστον το ιατρικό ιστορικό και το πρωτοβάθμιο ιατρικό φάκελο των ασθενών 
του, ενώ βασικός του ρόλος είναι αυτού του «θυρωρού» ή Gatekeeper στην διεθνή ορολογία. Ο 
ρόλος αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς η σωστή λειτουργία των ιατρών αυτών επιτρέπουν 
την αποσυμφόρηση των νοσοκομειακών μονάδων οι οποίες και θα πρέπει να ασχολούνται μόνο με 
τα περιστατικά εκείνα τα οποία όντως χρίζουν νοσοκομειακής υποστήριξης και παρακολούθησης. 
Εντούτοις, δεν θα έπρεπε να ειδωθεί ο ρόλος αυτός ο πανάκεια χωρίς το σωστό του σχεδιασμό 
(πλήθος, ρόλοι, αρμοδιότητες, δυνατότητα επιλογής, συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, κλπ) καθώς 
ακόμα και προηγμένα συστήματα υγείας πάσχουν από προβλήματα όπως συνωστισμός και λίστες 
αναμονής, μιρκοί χρόνοι εξέτασης ασθενών, ελλιπή ιατρικά ιστορικά, κλπ).  
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1.3.1.3 Εξειδικευμένα νοσοκομεία – εξειδικευμένες υπηρεσίες 

Γίνεται μέρα με τη μέρα σαφέστερο ότι ο ρόλος των νοσοκομείων όπως τα γνωρίζουμε θα πρέπει 
να αλλάξει. Η έννοια του γενικού νοσοκομείου τείνει να φθίνει καθώς δεν εξυπηρετεί πλέον τις 
ανάγκες των πολιτών είτε αυτοί ζουν στη πόλη είτε στην εξοχή. Δεν αποτελεί πανάκεια η 
πανσπερμία νοσοκομειακών μονάδων σε κάθε σημείο της Επικράτειας, γεγονός που συμβαίνει για 
λόγους που δεν έχουν σχέση με την ιατρική περίθαλψη και δεοντολογία, ούτε με την κοινωνική 
προσφορά.  Η δημιουργία ενός νοσοκομείου είναι μια ακριβή υπόθεση όχι τόσο κατά τη 
κατασκευή του αλλά κυρίως κατά τη λειτουργία του καθώς απαιτούνται τεράστιοι πόροι για τη 
στελέχωση και επιχειρησιακή ικανότητα μιας μονάδας. Έτσι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα 
νοσοκομεία της επαρχίας δεν στελεχώνονται επαρκώς, δεν χαίρουν της εμπιστοσύνης των πολιτών 
που έτσι στοιβάζονται στις λίστες αναμονής των νοσοκομείων των μητροπολιτικών ζωνών 
κατοικίας. Αντίθετα, η δημιουργία πιο ευέλικτων μονάδων (health centers, health clinics), 
επιτρέπουν την αντιμετώπιση των περιστατικών που αφορούν στη πλειοψηφία των περιστατικών και 
την έγκαιρη διάγνωση και μεταφορά των σύνθετων περιστατικών σε εξειδικευμένα νοσοκομεία που 
έχουν τη στελέχωση, την εμπειρία και τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν σε αυτά. Κατά συνέπεια, 
ακόμα και στις μεγαλουπόλεις, τα μεγάλα γενικά νοσοκομεία τείνουν να διασπαστούν σε 
μικρότερα, πιο ευέλικτα και εξειδικευμένα νοσοκομεία που μπορούν να αντιμετωπίσουν 
συγκεκριμένο φάσμα της ιατρικής περίθαλψης. Εκτός του οργανωτικού ζητήματος, μελέτες έχουν 
αποδείξει ότι πολλές από τις νοσοκομειακές λοιμώξεις (στις οποίες οφείλονται πάνω από το 8% 
των θανάτων ετησίως) οφείλονται στη μίξη ασθενών με διαφορετικές παθογένειες μεταφέροντας 
ιούς, μικρόβια και άλλους μικροοργανισμούς μεταξύ των ασθενών. Έτσι το φαινόμενο των ενδο-
νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι εντονότερο στα γενικά νοσοκομεία από ότι στα εξειδικευμένα 
όπως για παράδειγμα μιας καρδιοχειρουργικής μονάδας. 

Επίσης, το νοσοκομείο ως θεσμός πρέπει να αλλάξει ριζικά, να γίνει πιο ανθρώπινο, πιο ευχάριστο 
και κυρίως να δημιουργήσει μια ουσιαστική επικοινωνία του ασθενή με το επιστημονικό, 
οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον, που του δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά 
στη μάχη για την υγεία του. Στη προσπάθεια αυτή συμβάλλουν τα μέγιστα νέες στρατηγικές όπως 
είναι η θεραπεία μιας ημέρας, η κατ’ οίκον παρακολούθηση και η δημιουργία εξω-νοσοκομειακών 
υπηρεσιών (ξενώνες ήπιας νοσηλείας, μονάδες αποκατάστασης, κλπ) που θα οδηγήσουν σταδιακά 
των νοσοκομειακών μονάδων. Τέτοιες δράσεις είναι εμφανέστατες στους σχεδιασμούς προηγμένων 
χωρών όπως ο Καναδάς όπου έχει τεθεί ως εθνικός στόχος η μείωση των νοσοκομειακών κλινών σε 
μια εποχή που στην Ελλάδα αναφερόμαστε ακόμα στην αύξηση των κλινών... Οι νέες αυτές δομές 
θα μειώσουν τις ανάγκες σε νοσοκομειακές κλίνες ενώ παράλληλα μειώνουν δραστικά οι 
νοσοκομειακές δαπάνες. Το νοσοκομείο του μέλλοντος είναι το νοσοκομείο χωρίς τείχη (hospital 
without walls). 

Εκτός των άλλων, νοσοκομειακοί αρχιτέκτονες ισχυρίζονται ότι το νοσοκομείο του αύριο θα 
βασίζεται σε σχεδιασμούς που θα μειώνουν το στρες των ασθενών λόγω του συνήθως άγχωμου έως 
αποκρουστικού περιβάλλοντος, ενώ δεν προτείνεται η δημιουργία συγκεντρωτικών και μεγάλων 
νοσοκομειακών μονάδων οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τις 300 κλίνες περίπου. Έτσι οδηγούμαστε σε 
μια νέα τάση όπου προωθείται η συνεργασία (corporatisation) των νοσοκομείων, όπου η 
εξειδίξευση και η ανανέωση της γνώσης  είναι τα δομικά στοιχεία του μέλλοντος. 

1.3.1.4 Έμφαση στη περιφερειακή ανάπτυξη 

Βασικός στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης είναι η υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 
σχετικά με τη δημιουργία ενός ενιαίου πρωτοβάθμιου χώρου και κοινωνικής προστασίας. Αυτό για 
την Ελλάδα θα σήμαινε τον απόλυτο διαχωρισμό μεταξύ προμηθευτών και πιστωτών στην Υγεία 
και Πρόνοια όπου το ΕΣΥ (αλλά και ο ιδιωτικός ιατρικός τομέας) θα αναλαμβάνει το χώρο του 
προμηθευτή υπηρεσιών υγείας, οι πολίτες θα είναι οι αγοραστές και τα δημόσια ταμεία και ο 
ασφαλιστικός κλάδος θα περιοριζόταν στον ρόλο του πιστωτή – πληρωτή. Αυτό αυτή τη στιγμή 
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δεν ισχύει καθώς το ΙΚΑ για παράδειγμα έχει ενεργοποιήσει δικό του ξεχωριστό κλάδο 
πρωτοβάθμιας (αλλά και δευτεροβάθμιας σε ένα βαθμό) φροντίδας υγείας. Το γεγονός αυτό εκτός 
ότι απαξιώνει σε ποιότητα τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες, φορτώνει με ένα τεράστιο κόστος 
στην λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης η οποία δεν λειτουργεί με τους κανόνες της ελεύθερης 
αγοράς, δεν μπορεί να αγοράσει τις φθηνότερες αλλά καλύτερες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα δεν 
παράγει και κοινωνικό έργο (μεγάλες λίστες αναμονής, αδιαφορία και μερικώς διαφθορά των 
επαγγελματιών υγείας, κοινωνική αδικία, κλπ). Στην Ελλάδα, η περιφερειακή ανάπτυξη ξεκίνησε με 
τον νόμο 2889/2001 με την ίδρυση των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠεΣΥ), που 
μεταγενέστερα (2003) μετεξελίχθηκαν σε Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και Πρόνοιας 
(ΠεΣΥΠ),  αγρότερα (2005) σε Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ) και σήμερα σε 
Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), από το 2007. Σε κάθε περίπτωση η περιφερειακή ανάπτυξη της 
Υγείας αποτελεί ένα καταξιωμένο θεσμό διεθνώς, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει ενιαίος 
σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού κάθε περιφέρειας, συμπληρωματικότητα 
και όχι αλληλοεπικάλυψη των υπηρεσιών, ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού, 
οικονομίες κλίμακας με τη δημιουργία κοινών δια-νοσοκομειακών δομών (π.χ. σίτιση, ιματισμός, 
διαχείριση απορριμμάτων, προμήθειες, κλπ), εξοικονόμηση πόρων με τη διενέργεια ενιαίων 
περιφερειακών διαγωνισμών, καθώς και ο αποτελεσματικός συντονισμός σε κρίσιμούς τομείς όπως 
οι εφημερίες και τα επείγοντα περιστατικά. Εξάλλου, σε περιφερειακό επίπεδο και με τη λογική ότι 
κάθε περιφέρεια είναι σε θέση υγειονομικά μα καλύψει όλες τις ανάγκες των κατοίκων – πολιτών, 
απαντώνται σχεδόν το σύνολο των αναγκαίων περιστατικών περίθαλψης (εξαιρούνται ατυχήματα σε 
περιόδους διακοπών, εξαιρετικά σοβαρές ή σπάνιες ασθένειες, κλπ). 

1.3.1.5 Έμφαση στη προ-νοσοκομειακή φροντίδα 

Η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών πρέπει να γίνεται σε οργανωμένο νοσοκομειακό 
κέντρο που να διαθέτει Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Ακόμη και περιστατικά που 
φαινομενικά φαίνονται ασήμαντα πρέπει να εξετάζονται από γιατρούς σε εξειδικευμένο 
νοσηλευτικό κέντρο. Από την στιγμή που θα συμβεί το ατύχημα μέχρι τη μεταφορά του ασθενούς 
στο νοσοκομείο μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα. Όσο πιο οργανωμένο είναι το 
νοσηλευτικό σύστημα μιας χώρας και όσο πιο καλή υπηρεσία επειγόντων περιστατικών 
διαθέτει, τόσο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την μεταφορά του ασθενούς στο 
πλησιέστερο εξειδικευμένο κέντρο είναι μικρότερο. Σε περιοχές με οργανωμένο σύστημα Α' 
Βοηθειών, η άφιξη ασθενοφόρου πρέπει να απαιτεί διάστημα 5-15 λεπτών (στις ΗΠΑ μέσος όρος 
11 λεπτά). Ο χρόνος από την στιγμή του ατυχήματος μέχρι την άφιξη του ασθενούς στο 
εξειδικευμένο κέντρο είναι κρίσιμος και συχνά η επιβίωση ή η ακεραιότητά του εξαρτώνται από τις 
πρώτες βοήθειες που θα του παρασχεθούν στον τόπο του ατυχήματος η κατά τη διάρκεια της 
διακομιδής του. Κατά συνέπεια, η προνοσοκομειακή φροντίδα επειγόντων περιστατικών είναι οι 
ενέργειες που απαιτούνται από την στιγμή του ατυχήματος μέχρι την εισαγωγή του ασθενούς σε 
οργανωμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ( ΤΕΠ). 

Η προνοσοκομειακή φροντίδα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις : 

 Απεγκλωβισμό των θυμάτων και η εκτίμηση της βαρύτητας των τραυμάτων τους 

 Παροχή των πρώτων Βοηθειών στους ασθενείς  

 Διακομιδή των ασθενών 

1.3.1.6 Έμφαση σε λύσεις κατ΄ οίκον νοσηλείας 

Η νοσηλεία στο σπίτι είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθώς δίνει τη 
δυνατότητα στους ασθενείς να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας στο οικείο και 
άνετο περιβάλλον τους.  Η παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον 
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συμβάλλει σημαντικά στη θεραπεία του ασθενούς, υποστηρίζει ψυχολογικά τον ίδιο και την 
οικογένειά του και βελτιώνει αισθητά την ποιότητα ζωής τους. 

Η κατ' οίκον Νοσηλείας απευθύνεται : 

1. σε κάθε ασθενή μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο και έχει ανάγκη για συνέχιση της 
θεραπείας του στο σπίτι 

2. σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα 

3. σε άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να μετακινηθούν από το σπίτι 

4. σε άτομα με ειδικές ανάγκες 

5. σε ηλικιωμένους 
6. σε εγκύους 
7. σε γυναίκες σε πρόγραμμα εξωσωματικής γονιμοποίησης 

 

Μια μονάδα κατ' οίκον Νοσηλείας πρέπει να διαθέτει : 

1. εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό 

2. πολυετή εμπειρία στην παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον 

3. τηλεφωνικό κέντρο για την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών 

4. ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή για συνεχή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ιατρών 

5. συνεχή διαθεσιμότητα εργαστηρίων για εξετάσεις 

6. εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών 

7. σύστημα ελέγχου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

Ενδεικτικές  υπηρεσίες που δύναται να παρέχονται είναι οι εξής: 

1. Αιμοληψία και μεταφορά δείγματος 

2. Συλλογή ούρων ή άλλων βιολογικών υγρών και μεταφορά δείγματος 

3. Παρακολούθηση του ασθενή και καταγραφή των ζωτικών του σημείων (αρτηριακή πίεση, 
σφύξεις, θερμοκρασία, αναπνοές, οξυμετρία, μέτρηση σακχάρου) 

4. Χορήγηση φαρμάκου με υποδόρια ένεση 

5. Χορήγηση φαρμάκου με ενδομυϊκή ένεση 

6. Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων 

7. Ενδοφλέβια χορήγηση ορού 

8. Χορήγηση εισπνεομένων φαρμάκων με δοσομετρητή ή νεφελοποιητή 

9. Χορήγηση οξυγόνου με ρινικό καθετήρα ή μάσκα 

10. Φροντίδα στομίων και εκπαίδευση (τραχειοστομία, ουρητηροστομία, γαστροστομία, 
νηστιδοστομία, κολοστομία) 

11. Αναρρόφηση τραχειοβρογχικών εκκρίσεων 

12. Αλλαγή και περιποίηση τραύματος 

13. Πρόληψη και φροντίδα κατάκλισης 

14. Υποκλυσμός (καθαρκτικός, θεραπευτικός) 
15. Καθετηριασμός και πλύσεις ουροδόχου κύστεως 
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16. Περιποίηση εγκαύματος 

17. Παρεντερική σίτιση 

18. Διατροφική υποστήριξη και αγωγή 

19. Ατομική υγιεινή κλινήρη ασθενή 

20. Εκπαίδευση ασθενούς, κατά περίπτωση 

21. Holter ρυθμού (24ωρη καταγραφή ΗΚΓ) 

22. Holter πίεσης (24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης) 

23. Ακτινογραφία κατ' οίκον (παράδοση εντός 24 ωρών) 

24. Καρδιογράφημα κατ’ οίκον 

25. Φυσικοθεραπεία κατ΄οίκον 

26. Υπέρηχος κατ΄ οίκον 
Η κατ’ οίκον νοσηλεία είναι μια επιλογή διακριτικής και άνετης νοσηλείας που βελτιώνει σημαντικά 
την ψυχική διάθεση του ασθενή, διευκολύνει την ανάρρωση του, μειώνει τον κίνδυνο για 
ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, μειώνει τις χρονοβόρες μετακινήσεις, ενθαρρύνει και υποστηρίζει το 
οικείο περιβάλλον του ασθενή. Παράλληλα, ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί τον ασθενή του και 
μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο με συνεχή έλεγχο και άμεση ενημέρωση από έμπειρο 
προσωπικό για την πορεία του ασθενή. 

 

 

 

1.3.1.7 Δημιουργία Χάρτη Υγείας και Δεικτών Υγείας και Απόδοσης του Συστήματος 

Για το σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής υγείας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, αλλά και για την ορθολογική διοίκηση και διασφάλιση της αποδοτικότητας και της 
ποιότητας των υπηρεσιών υγείας είναι αναγκαία η συνεχής αξιολόγηση της λειτουργίας των 
μονάδων υγείας, με τη χρήση των κατάλληλων δεικτών υγείας, λειτουργίας και αποτελέσματος των 
υπηρεσιών υγείας. Προκειμένου να γίνει εφικτή η αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος 
υγείας και των μονάδων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητάς του, είναι αναγκαία η ύπαρξη υπηρεσιών συγκέντρωσης και καταγραφής του 
συνόλου των ιατρικών δεδομένων με γεωγραφική αναφορά για το σύνολο της Ελληνικής 
επικράτειας. Ο χάρτης οφείλει να παρακολουθήσει την κεντρική φιλοσοφία της πολιτικής του 
ΥΥΚΑ, δηλαδή την πρόβλεψη και αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών του Έλληνα Πολίτη 
και την εξασφάλιση ίσων δυνατοτήτων αξιοπρεπούς πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας. Επίσης, το έργο οφείλει να βασιστεί στο νέο μοντέλο σχεδιασμού και οργάνωσης των 
υπηρεσιών υγείας, δηλαδή να παρακολουθήσει τα νέα οργανωτικά σχήματα των δομών υγείας, την 
υιοθέτηση του προσωπικού γιατρού, το θεσμοθετημένο Τμήμα Υγειονομικού Χάρτη των 
Υγειονομικών Περιφερειών και τα ερευνητικά ιδρύματα. 

Μέσω του υγειονομικού χάρτη, αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Η συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας, τη 
δομή, τους πόρους, τη λειτουργία και τα αποτελέσματά τους, καθώς και η ανά τη χώρα 
κατανομή τους και η παρακολούθηση τυχόν αλλαγών στο χώρο και το χρόνο. 

 Η παροχή τεκμηριωμένης, συνεχούς και επαρκούς πληροφόρησης σε επιστημονικούς 
φορείς και επαγγελματίες υγείας, κοινωνικούς φορείς και κοινωνικές ομάδες με ειδικό 
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ενδιαφέρον, καθώς και στο γενικό πληθυσμό σχετικά με την πορεία, τη λειτουργία και 
τα αποτελέσματα της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας της χώρας. Η πληροφόρηση 
θα προδιαγραφεί μέσω σύγχρονων εργαλείων ΤΠΕ και θα είναι διαθέσιμη σε όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς και δέκτες των υπηρεσιών υγείας (πολίτες).  

 Η Θεσμοθέτηση ενός πλαισίου διοίκησης, ικανού να εξασφαλίσει τις αναγκαίες 
πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων για την διαμόρφωση της 
πολιτικής υγείας της χώρας. 

 Η οργάνωση ενός πλαισίου παρακολούθησης της λειτουργίας των μονάδων υγείας του 
ΕΣΥ. 

 Η ανάπτυξη πλαισίου παρακολούθησης, διοίκησης και εποπτείας του ιδιωτικού τομέα 
υγείας. 

 Η ανάπτυξη υπηρεσιών συνεχούς αξιολόγησης της αποδοτικότητας, της ποιότητας και 
της αποτελεσματικότητας του ΕΣΥ και γενικότερα του υγειονομικού συστήματος της 
χώρας. 

 Η προώθηση της έρευνας για τη μελέτη των υπηρεσιών υγείας. 

 Η προώθηση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας στο σύστημα υγείας. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το νομικό και διοικητικό πλαίσιο είναι ώριμο για την πρόταση του 
παρόντος έργου. Με την ΥΑ 80485/24.6.2008 του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
"Δημιουργία Χάρτη Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την προστασία και προαγωγή της υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης των πολιτών" έχει θεσπισθεί η ίδρυση του Χάρτη, ο σκοπός του, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς και έχει καθορισθεί ως φορέας λειτουργίας του Χάρτη Υγείας το 
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και ως φορέας επιστημονικής υποστήριξης του Χάρτη, η Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας (ΕΣΔΥ). 

Παράλληλα, η δημιουργία του Χάρτη αποτελεί εφαρμογή των πολιτικών του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για τη Δημόσια περιλαμβάνεται η δράση 8  «Υγειονομικός Χάρτης» με στόχο την 
ανάπτυξη της απαιτούμενης  οργανωτικής, θεσμικής και πληροφοριακής υποδομής για την 
συστηματική συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων που θα παρέχει άμεση, έγκυρη και 
χαμηλού κόστους  πληροφόρηση για τον πολίτη και για την χάραξη και την άσκηση πολιτικής σε 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο βάσει των πραγματικών αναγκών υγείας του ελληνικού 
πληθυσμού.  

Ο χάρτης στην πλήρη του ανάπτυξη φιλοδοξεί να αποτυπώνει την πραγματική εικόνα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του επιπέδου υγείας του πληθυσμού, και να προβλέπει τις  ανάγκες του 
γενικού πληθυσμού, αλλά και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σε νέες υπηρεσίες, μέτρα και 
προγράμματα. Δηλαδή να παρέχει: 

 Τεκμηρίωση στη λήψη αποφάσεων  

 Δυνατότητα ορθολογικής ανάπτυξης και στελέχωσης υπηρεσιών υγείας 

 Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στους χρήστες του συστήματος 

 Εκτίμηση της κατάστασης υγεία του πληθυσμού. 

 Ο Χάρτης Υγείας φιλοδοξεί να παρέχει άμεση, έγκυρη και αξιόπιστη πληροφόρηση σε ένα ευρύ 
κοινό χρηστών : 

 Στα  επιτελικά στελέχη στο χώρο της υγείας και κοινωνικής φροντίδας θα παρέχει την 
αναγκαία πληροφόρηση για την άσκηση και χάραξη πολιτικής.  Δηλαδή  όλους εκείνους 
τους δείκτες και τα αναλυτικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

63 

κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης του πληθυσμού κάθε περιοχής, της κατάστασης της 
υγείας, της προσφοράς και ζήτησης για υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας και 
της κατανομής και επάρκειας των πόρων υγείας-πρόνοιας.  

 Στους εμπλεκόμενους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών θα παρέχει άμεσα την 
αναγκαία πληροφόρηση για να δράσουν σε επείγουσες καταστάσεις (επιδημίες, 
τραυματισμοί, πυρκαγιές κ.λ.π.) με άμεση γνώση και κινητοποίηση των κατάλληλων 
υπηρεσιών, του ανθρώπινου δυναμικού και της χρήσης βιοιατρικού εξοπλισμού σε 
συγκεκριμένη γεωγραφική ακτίνα. 

 Στους επαγγελματίες δημόσιας υγείας θα παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για 
επιδημιολογική επιτήρηση, ώστε να είναι αποτελεσματική η συνδρομή τους στον 
σχεδιασμό των παρεμβάσεων δημόσιας υγείας σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. 

 Στους ερευνητές θα διαθέτει πρωτογενή δεδομένα για την προώθηση της έρευνας σε 
διάφορους τομείς της υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οικονομικών και διοίκησης 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οργάνωσης και δικτύωσης υπηρεσιών κλπ. 

 Στον πολίτη με στόχο την εξυπηρέτησή του, θα παρέχει αφενός την απαιτούμενη 
πληροφόρηση σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες, ημέρες και ώρες λειτουργίας 
συγκεκριμένων τμημάτων, πληροφορίες σχετικά με φορείς υγείας κλπ,  αφετέρου 
επικοινωνία με το πλησιέστερο σημείο όπου παρέχεται μία συγκεκριμένη υπηρεσία 
υγείας-πρόνοιας 

Η διασφάλιση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και η ορθολογική 
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων προϋποθέτουν τη συνεχή αξιολόγηση της λειτουργίας των 
μονάδων του ΕΣΥ, με τη χρήση δεικτών υγείας, λειτουργικών δεικτών και δεικτών οικονομικής 
αποδοτικότητας. Παράλληλα, η ανταπόκριση του συστήματος υγείας στις ανάγκες υγείας του 
πληθυσμού προϋποθέτει τη συνεχή παρακολούθηση και μελέτη του επιπέδου και των αναγκών 
υγείας του πληθυσμού. 

Προκειμένου να γίνει εφικτή η αξιολόγηση  της λειτουργίας του συστήματος και η διαμόρφωση 
των αναγκαίων δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας, της ποιότητας της κλινικής 
αποτελεσματικότητας, και της κάλυψης των αναγκών του πληθυσμού, είναι αναγκαίος ο 
καθορισμός ενός ελάχιστου συνόλου δεδομένων, των οποίων η μέτρηση να είναι άμεσα εφικτή και  
η συλλογή τους να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. 
Μέχρι σήμερα η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων γίνεται αποσπασματικά και όχι κάτω από 
μια ένοποιημένη υπηρεσία συλλογής και επεξεργασίας.   

Το σύστημα παρακολούθησης των δεικτών υγείας που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα παρουσιάζει 
σημαντικά κενά σε ότι αφορά την παρακολούθηση σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τα 
οποία απασχολούν τη χώρα. Οι ανεπάρκειες του υφιστάμενου συστήματος παρεμβάλουν σημαντικές 
δυσχέρειες στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση μέτρων και πολιτικών σε καίριους τομείς 
της Δημόσιας Υγείας, ιδίως εκείνους που παρουσιάζουν πιο έντονα κοινωνικά στοιχεία και απαιτούν 
διατομεακή δράση και συνεργασία.  
Με βάση τα παραπάνω, Ο Χάρτης Υγείας καλείται να συμβάλλει αφενός στην βελτίωση του 
συστήματος αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας στην χώρας μας μέσα από την χρήση σύγχρονων 
συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, αφετέρου στην διερεύνηση και παρακολούθηση 
σύγχρονων προβλημάτων Δημόσιας Υγείας. 

Όπως αναφέρθηκε, η διασφάλιση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας και 
η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων προϋποθέτουν τη λειτουργία του Χάρτη Υγείας ο 
οποίος θα συμβάλλει στην αξιολόγηση της λειτουργίας του συστήματος και του βαθμού κάλυψης 
και ικανοποίησης των αναγκών του πληθυσμού. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, 
καθίσταται επιβεβλημένη μια συνολική προσπάθεια για την εξασφάλιση της συλλογής και της 
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κατάλληλης επεξεργασίας των πληροφοριών που είναι αναγκαίες για τον προσδιορισμό των 
αναγκών υγείας και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος 
υγείας. 

Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται (α) η ύπαρξη μιας βάσης πρωτογενών δεδομένων για την 
παρακολούθηση των δεικτών υγείας του πληθυσμού και της παραγωγικής, αποτελεσματικής και 
οικονομικής λειτουργίας του συστήματος και (β) τα δεδομένα αυτά να μπορούν να οδηγήσουν 
στην παραγωγή μετρήσιμων δεικτών. Οι δείκτες αυτοί θα επιτρέπουν την παρακολούθηση του 
επιπέδου υγείας και της απόδοσης του υγειονομικού συστήματος, με σκοπό να υποστηρίξουν την 
άσκηση τεκμηριωμένης πολιτικής υγείας από τη διοίκηση του συστήματος υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

Η λειτουργία του "Χάρτης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης" εξασφαλίζει: 

(α) τη βάση πρωτογενών δεδομένων για τις ανάγκες υγείας και τη λειτουργία του υγειονομικού και 
προνοιακού συστήματος της χώρας και 

(β) το σύστημα δεικτών αξιολόγησης της αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας ποιότητας και 
ανταποκρισιμότητας του συστήματος υγείας στις ανάγκες υγείας, με σκοπό την υποστήριξη της 
λήψης αποφάσεων στην πολιτική υγείας της χώρας. 

(γ) την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο νοσοκομειακής μονάδας 

Ο Χάρτης Υγείας θα παράξει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα σύνολο δεικτών 
Αποτελεσματικότητας - Ποιότητας - Αποδοτικότητας  του υγειονομικού μας συστήματος και των 
υπηρεσιών υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με βάση διεθνή πρότυπα και δείκτες, που έχουν 
αναπτυχθεί από τον ΟΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΠΟΥ καθώς και διάφορες χώρες. Αυτό 
θα εξασφαλίσει παράλληλα τη συγκρισιμότητα των εθνικών στοιχείων με τα διεθνή, που με τη 
σειρά του θα βελτιώσει τις δυνατότητες αξιοποίησης των εθνικών στοιχείων του Χάρτη Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

1.3.1.8 Ανάγκη για παροχή κινήτρων (incentives) 

Η έλλειψη ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της υγείας αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα : σε 75 χώρες 
υπάρχουν σήμερα λιγότεροι από 2,5 εργαζόμενοι για 1.000 κατοίκους, που είναι ο ελάχιστος 
αριθμός εργαζομένων που κρίνεται αναγκαίος για να διασφαλιστεί η παροχή βασικών υπηρεσιών 
υγείας1. Οι λόγοι για την έλλειψη ανθρωπίνων πόρων είναι σύνθετοι και αφορούν εξωτερικούς και 
εσωτερικούς παράγοντες, όπως η έλλειψη κατάρτισης, οι κακές συνθήκες εργασίας και η έλλειψη 
παροχής κινήτρων που συμβάλλουν στην απομάκρυνση των εργαζομένων από τις περιοχές όπου 
υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες και στην αναζήτηση καλύτερων προοπτικών στις αστικές περιοχές, 
στις γειτονικές πιο πλούσιες χώρες ή στις πλούσιες σε πόρους χώρες που έλκουν τους μετανάστες. 
Η μετανάστευση ειδικευμένων εργαζομένων, που έχει επιπτώσεις σε διάφορους τομείς της 
ανάπτυξης, αποτέλεσε αντικείμενο δύο ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
μετανάστευση. Η πρώτη2 εξετάζει τις επιπτώσεις της μετανάστευσης στην ανάπτυξη, η δεύτερη3 
εντοπίζει τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι αρνητικές επιπτώσεις 
από τη μετανάστευση των ειδικευμένων εργαζομένων και να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό. Η 
παρούσα ανακοίνωση για τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της υγείας ακολουθεί αυτές τις 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις.. 

                                                 
1Joint Learning Initiative Strategy Report: Human Resources for Health, Overcoming the Crisis: Harvard University Press, 
September 2005 
2 COM (2002) 703, 3 December 2002. Integrating migration issues in the European Union’s relations with third countries. 
3 COM (2005) 390, 1 September 2005. Migration and Development: Some concrete orientations 
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Η διαχείριση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας εξετάζεται από πλευράς εισροών 
(κατάρτιση), συνεχούς στήριξης και επιτήρησης (διατήρηση) και διαχείρισης των απωλειών των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των παραγόντων που λειτουργούν ως κίνητρα 
ή ως αντικίνητρα για τη μετανάστευση. Η απάντηση στην κρίση του τομέα της υγείας θα πρέπει να 
αναζητηθεί στο πλαίσιο μιας συνολικής προσέγγισης των κυβερνήσεων έναντι των δημόσιων 
διοικήσεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι μεταρρυθμίσεις ή οι αλλαγές που 
εισάγονται στον τομέα της δημόσιας διοίκησης θα έχουν αντίκτυπο και στους άλλους τομείς. 

Χρόνια έλλειψη επενδύσεων στον τομέα της κατάρτισης των εργαζομένων οδήγησε σε 
περιορισμένη ικανότητα κατάρτισης σε πολλές χώρες. Αυτή η περιορισμένη ικανότητα προκύπτει, 
εν μέρει, από την έλλειψη δημόσιων επενδύσεων στον τομέα της υγείας για να μειωθεί η 
δυσβάστακτη αύξηση του κόστους εργασίας. Επιπλέον, η παραγωγή εργαζομένων στον τομέα της 
υγείας έπεσε κάτω από τα επίπεδα που απαιτούνται για τη διασφάλιση παροχής βασικών υπηρεσιών 
και ένα υψηλό ποσοστό ατόμων που είχαν εκπαιδευτεί εγκαταλείπουν το δημόσιο τομέα ή την 
χώρα εκπαίδευσης χωρίς να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παροχή ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

Η ανάλυση των κινήτρων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας αποδεικνύει ότι η μεγάλη 
διαφορά, σε επίπεδο παρεχομένου μισθού, μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών, αποτελεί 
ένα από τα στοιχεία που διαμορφώνουν την απόφαση για αλλαγή εργασίας ή για μετανάστευση. 
Άλλοι παράγοντες, όπως η αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας και οι συνθήκες εργασίας, 
παίζουν επίσης ένα ρόλο. Πρέπει να αυξηθούν οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας και της 
κοινωνικής ασφάλειας ώστε οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας να συμβάλλουν πραγματικά στις 
εθνικές προσπάθειες για τη βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Χρειάζονται, επίσης, 
ριζικές αλλαγές σε επίπεδο της οργάνωσης του συστήματος υγείας, των θεσμικών προτύπων και 
προδιαγραφών, των πρακτικών κατανομής του προσωπικού και της διαχείρισης των επιδόσεων, της 
παρακολούθησης και της επιτήρησης καθώς και των μεθόδων εργασίας. Οι πολιτικές στον τομέα 
των ανθρώπινων πόρων που δεν λαμβάνουν υπόψη τους το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών, 
συμβάλλουν ίσως και αυτές στην κρίση. Το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι οικογενειακές 
ανάγκες, ότι δεν παρέχεται η αναγκαία ασφάλεια στις γυναίκες που εργάζονται σε ένα 
απομονωμένο και πιθανόν ανασφαλές περιβάλλον, ότι δεν υπάρχει κατάρτιση εργατικού δυναμικού 
που να αντιμετωπίζει τις διαφορετικές ανάγκες μεταξύ των ανδρών-ασθενών και των γυναικών-
ασθενών καθώς και το ότι δεν επιτυγχάνεται σωστή ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών που 
εργάζονται στον τομέα της υγείας όσον αφορά την κατάρτιση και την παραγωγή, μπορεί να 
μειώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του εν λόγω εργατικού δυναμικού. 

Μια εναλλακτική λύση στην κατάρτιση περισσότερων γιατρών, οδοντιάτρων, νοσοκόμων και 
φαρμακοποιών, αποτελεί η κατάρτιση εργαζομένων με μεσαία εξειδίκευση και επικουρικού 
προσωπικού. Το επικουρικό προσωπικό μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά προβλήματα 
ρουτίνας και να μειώσει έτσι το φόρτο εργασίας του πιο εξειδικευμένου προσωπικού, η κατάρτισή 
του είναι πιο σύντομη, αναλαμβάνει περιορισμένες αρμοδιότητες και είναι λιγότερο κινητικό σε 
διεθνή κλίμακα. Στο παρελθόν οι επενδύσεις ήταν ανεπαρκείς και υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα 
αναγνώρισης των προσόντων του παραϊατρικού προσωπικού. 

Η ανάθεση καθηκόντων σε παραϊατρικό προσωπικό μπορεί μερικές φορές να θεωρηθεί ως 
επαγγελματική απειλή. Η οικοδόμηση ισχυρών δεσμών με τις επαγγελματικές οργανώσεις και τους 
κοινωνικούς εταίρους και η ενίσχυση της δέσμευσης της κοινωνίας των πολιτών στην ανεύρεση 
καινοτόμων λύσεων, θα συμβάλουν ουσιαστικά στην πολιτική διαδικασία αντιμετώπισης της κρίσης. 

Είναι, επίσης, σημαντικό να αντιμετωπισθούν οι ανισότητες όσον αφορά την κατανομή των 
εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Για να μπορούν οι πιο φτωχοί πληθυσμοί να έχουν πρόσβαση 
στις υπηρεσίες, είναι απαραίτητο η κατανομή των εργαζομένων στον τομέα της υγείας τόσο σε 
γεωγραφικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών να αντικατοπτρίζει περισσότερο την κατανομή 
του πληθυσμού καθώς και τις ανάγκες του. Τα προγράμματα σχεδιασμού των ανθρωπίνων πόρων 
πρέπει να καταρτίζονται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων αποκέντρωσης ή μεταρρύθμισης, 
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τα οποία θα μπορούν να μεταφέρουν σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο τις αρμοδιότητες για την 
πρόσληψη προσωπικού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, και ιδίως οι πιο εξειδικευμένοι απ’ 
αυτούς, έχουν την τάση να μετακινούνται προς αστικές περιοχές όπου έχουν τη δυνατότητα να 
συμπληρώσουν τον χαμηλό μισθό του δημόσιου τομέα με απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα 
καθώς και να εξασφαλίσουν στα μέλη της οικογένειάς τους καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση 
και τα σχολεία. Η παροχή κινήτρων είναι, επομένως, απαραίτητη για να παρακινηθούν οι 
εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας να εργασθούν εκεί όπου υπάρχουν οι περισσότερες ανάγκες. 
Πρέπει επίσης να προβλεφθούν μη μισθολογικά κίνητρα, όπως βελτιωμένη στέγαση, ενίσχυση για 
την εκπαίδευση των παιδιών και επιδόματα για εργασία σε απομακρυσμένες ή ανεπαρκώς 
εξυπηρετούμενες περιοχές, τα οποία θα βασίζονται σε μια καλύτερη κατανόηση των κινήτρων και 
των αναγκών των εργαζομένων αυτών. Η αποκτηθείσα πείρα από τη λήψη μέτρων συγκράτησης 
του ιατρικού προσωπικού μπορεί να μας παρέχει πολλές πληροφορίες και πρέπει να διευκολυνθεί η 
ανταλλαγή πληροφοριών σε περιφερειακό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας 
μετακινούνται από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές, από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, από 
τις φτωχές στις πλούσιες χώρες.  

1.3.2 Βιωσιμότητα συστημάτων υγείας, συνεργασίες ιδιωτών με το δημόσιο 
(PPP) 

Στα πλαίσια του Ν. 3329/2005 "Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις" προβλέπεται η εφαρμογή του θεσμού "Σύμπραξη Ιδιωτικών & Δημοσίων Κεφαλαίων" 
(ΣΔΙΤ) για την ανάληψη επενδύσεων στο χώρο της δημόσιας υγείας και ανάθεσης μέρους των 
υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς φορείς.  

Με το νέο Νόμο 3389/2005 και την δυνατότητα μελλοντικής τμηματικής αποπληρωμής των 
έργων ΣΔΙΤ απευθείας από το δημόσιο με τις επονομαζόμενες «πληρωμές διαθεσιμότητας» 
(availability payments), το δημόσιο εξασφαλίζει ότι κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, όπως η 
υγεία, θα συνεχίσουν να προσφέρονται δωρεάν στους πολίτες ανεξάρτητα από το εάν η κατασκευή 
και η συντήρησή των απαραίτητων για την παροχή τους υποδομών χρηματοδοτούνται και 
πραγματοποιούνται από ιδιώτες. 

Με τον τρόπο αυτό σημαντικός αριθμός έργων το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των οποίων 
δεν καλύπτεται από τυχόν επιβάρυνση των τελικών χρηστών του και άρα δεν θα ήταν 
χρηματοδοτήσιμα για τους ιδιώτες μπορούν να πραγματοποιηθούν ως έργα ΣΔΙΤ, αρκεί οι 
ιδιώτες να αναλαμβάνουν την αρχική χρηματοδότησή τους και τους κινδύνους που συνδέονται με 
αυτή καθώς και με την κατασκευή αλλά και τη διαθεσιμότητα του έργου. 

Έτσι, το δημόσιο εξασφαλίζει την ταυτόχρονη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων υποδομών 
και την παροχή περισσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίοι 
απολαμβάνουν τα έργα και τις υπηρεσίες αυτές χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. 

Ταυτόχρονα όμως η ετήσια αυτή αποπληρωμή εξασφαλίζει και την ποιότητα των παρεχομένων 
υποδομών και υπηρεσιών από τους ιδιώτες αφού η πληρωμή που αυτοί λαμβάνουν είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με αυτή. Χαμηλές ποιοτικά υπηρεσίες ή υποδομές από πλευράς ιδιώτη συνεπάγονται 
και μειωμένες απολαβές για αυτόν. 

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για τις Συμπράξεις Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή PPP (Private Public Partnership), οριοθετείται θεσμικά το πλαίσιο 
συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση μεγάλων 
έργων δημόσιου ενδιαφέροντος. 

Οι ΣΔΙΤ, σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 
υπουργείου Εμπορίου "αποτελούν μια μέθοδο κατασκευής δημόσιων υποδομών και παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών με συνεχώς διευρυνόμενη εφαρμογή. Στις ΣΔΙΤ, ο δημόσιος τομέας 
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αναθέτει στον ιδιωτικό τομέα να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να λειτουργήσει και να συντηρήσει 
μια υποδομή ή/και να σχεδιάσει, να θέσει σε εφαρμογή μια δημόσια υπηρεσία". 

Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει πάντοτε να παρέχονται από το Δημόσιο και το κόστος τους να 
καλύπτεται με αυτοχρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πάντα πιο αποτελεσματικός, 
δημιουργικός και λιγότερο γραφειοκρατικός - το "λιγότερο" Δημόσιο είναι ο μόνος δρόμος για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Για να επιτύχουν τα εγχειρήματα των ΣΔΙΤ, αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχίας το γεγονός 
ότι οι ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν με την παροχή δημόσιων υπηρεσιών 
πρέπει να αποδεχτούν μια σειρά από κανόνες και νόρμες που είναι αρκετά διαφορετικές από 
βασικούς κανόνες λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα. 

 

Η βασική νομοθεσία σχετικά με τις ΣΔΙΤ είναι: 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232) Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα 

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3483/2006 (ΦΕΚ Α' 169) Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες 
ρυθμίσεις - Άρθρο 16 παρ. 1 

 Πράσινο βιβλίο (Green Paper) σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
και το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης 

 Ανακοίνωση (Communication) της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 
Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 
Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και 
το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης της 
15.11.2005 

 

 

 

Η διαδικασία ανάθεσης με βάση τον Ν 3329/2005 περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα 2 
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Πλεονεκτήματα ΣΔΙΤ 

Οι ΣΔΙΤ μπορούν να αποφέρουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τομέα οι οποίες 
προηγουμένως αποτελούσαν αποκλειστικό προνόμιο του δημόσιου τομέα. Για το Δημόσιο, η 
ύπαρξη μιας μορφής χρηματοδότησης η οποία συχνά είναι ανύπαρκτη με τα παραδοσιακά μέσα, 
επιτρέπει την διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων που συντηρούνται σωστά σε όλη τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής τους.  

Επιπλέον, άλλα πλεονεκτήματα των ΣΔΙΤ είναι τα ακόλουθα: 

• Το έργο είναι σαφέστερα προσδιορισμένο. 

• Διασφαλίζεται ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία είναι πλήρως κατάλληλα για το σκοπό που 
προορίζονται. 

• Σύμφωνα με το ΝΑΟ (National Audit Office) της Μεγάλης Βρετανίας, οι ΣΔΙΤ 
εξοικονομούν χρόνο και χρήμα: 76% των έργων παραδίδονται στον συμβατικό χρόνο 
παράδοσης (έναντι μόλις 27% με τον παραδοσιακό τρόπο) και 78% των έργων 
ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού (έναντι μόλις 30% με τον 
παραδοσιακό τρόπο). 

• Η κατανομή κινδύνων είναι καλύτερη (οι επενδυτικοί κίνδυνοι μοιράζονται μεταξύ του 
δημόσιου και των ιδιωτικών φορέων). 

Σχήμα 3 Διαδικασία Ανάθεσης έργου μέσω ΣΔΙΤ 
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• Το Δημόσιο λαμβάνει τεχνογνωσία. 

• Απελευθερώνονται πόροι για την υλοποίηση άλλων έργων. 

 

Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 

Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας των ΣΔΙΤ συνοψίζονται ως εξής: 

• Πολιτική βούληση για ανάπτυξη έργων με ΣΔΙΤ. 

• Κατάλληλο Νομοθετικό και Οικονομικό πλαίσιο. 

• Ικανότητα του Δημοσίου να ανταποκριθεί θετικά στην πολυπλοκότητα των συμβάσεων 
έργων ΣΔΙΤ. 

• Τυποποίηση διαδικασιών για την μείωση του διαχειριστικού κόστους της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. " Εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους του ιδιωτικού τομέα. 

• Οικονομική βιωσιμότητα του έργου (θετική σχέση κόστους /οφέλους). 

• Οριοθέτηση και σαφής προσδιορισμός του έργου από το Δημόσιο. 

 

Η χρηματοδότηση των έργων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ 

Η μέθοδος χρηματοδότησης PFI στον τομέα της υγείας, βασίζεται στην ιδιωτική χρηματοδότηση, 
όπου οι ιδιωτικοί φορείς αναλαμβάνουν συνήθως να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, να παρέχουν 
τις μη κλινικές υπηρεσίες (π.χ. Χρηματοοικονομικό Management, parking, καφετέρια και 
εστιατόριο, εργασίες συντήρησης, φύλαξη κ.λπ.) και να χρηματοδοτήσουν το έργο (DBF, Design, 
Build, Finance). Ακολούθως, ο δημόσιος τομέας πληρώνει ένα τίμημα για την χρήση των 
υποδομών. Δηλαδή, στην ουσία, "νοικιάζει" τις υποδομές από τον ιδιωτικό φορέα για ένα 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, που συνήθως κυμαίνεται στα 30 έτη. Με την πάροδο του 
διαστήματος αυτού, η κυριότητα των υποδομών περιέρχεται πλήρως στο Δημόσιο. 

Τα έργα PFI επικεντρώνονται στις επιθυμητές εκροές (παρεχόμενες υπηρεσίες ή αποτελέσματα) 
και όχι στις εισροές. Είναι προφανές, ότι η επίτευξη των εκροών τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά 
αποτελεί βασικό όρο του συμβολαίου που υπογράφεται και, παράλληλα, και δέσμευση του 
ιδιωτικού consortium. Το πώς θα επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα έγκειται στην 
καινοτομία και δημιουργικότητα του ιδιωτικού consortium. 

Ο σκοπός του PFI 

Ο πρωταρχικός σκοπός του PFI είναι να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα στη παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών και να μεταβάλει το ρόλο του δημόσιου τομέα από ιδιοκτήτη και παροχέα σε 
αγοραστή και θεματοφύλακα των συμφερόντων του Έλληνα πολίτη. Η συνεργασία αυτή οδηγείται 
από την πεποίθηση ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να επικεντρωθεί στις βασικές λειτουργίες του και 
ο ιδιωτικός τομέας να εκτελεί τις υπηρεσίες που μπορεί να υλοποιήσει πιο αποτελεσματικά και πιο 
αποδοτικά από το δημόσιο τομέα. 

Στόχος του δημόσιου τομέα σε έργα ΣΔΙΤ 

Τα έργα ΣΔΙΤ εμπεριέχουν κινδύνους τόσο για το δημόσιο τομέα όσο και για τους ιδιωτικούς 
φορείς που θα τα πραγματοποιήσουν. Οι κίνδυνοι ποικίλλουν και πρέπει να κατανέμονται ανάμεσα 
στα εμπλεκόμενα μέρη με τέτοιο τρόπο, ώστε το κάθε μέλος να αναλαμβάνει το ρίσκο που μπορεί 
να διαχειριστεί καλύτερα. Όσο ωριμάζει ο θεσμός των ΣΔΙΤ, τόσο γίνεται περισσότερο κατανοητό 
το επενδυτικό ρίσκο. Στόχος του Δημοσίου είναι να ελαχιστοποιήσει το επενδυτικό ρίσκο, χωρίς 
να θέσει σε κίνδυνο την υλοποίηση κάθε έργου ΣΔΙΤ. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο ακόλουθος 
καταμερισμός επενδυτικού ρίσκου ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη: 
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Πίνακας 26: καταμερισμός επενδυτικού κινδύνου 

Κίνδυνος 
Δημόσιος 
Τομέας 

Μέτοχοι Σχεδιαστής Κατασκευαστής
Εταιρεία 
λειτουργίας 

Ασφαλιστική

Ζήτηση / Χρήση Χ Χ     

Σχεδιασμός   Χ    

Άδειες    Χ   

Κατασκευή    Χ   

Λειτουργία     Χ  

Φορολογία  Χ     

Πυρκαγιά      Χ 

 

Αναλυτικότερα, σε θέματα κινδύνων που αφορούν το consortium, υπάρχει δυνατότητα να 
μειωθούν ανάλογα με την επίτευξη των συμβατικών υποχρεώσεων. Οι υπερβάσεις χρόνου, για 
παράδειγμα, αποτρέπονται διότι ο ανάδοχος δεν πληρώνεται μέχρι να λειτουργήσει το 
νοσοκομείο. Ή, εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί στα πρότυπα ποιότητας του συμβολαίου 
συντήρησης και λειτουργίας, τότε οι πληρωμές δεν θα είναι οι προβλεπόμενες κ.ο.κ. 

Ένας επιπλέον στόχος του δημόσιου τομέα είναι η μεγιστοποίηση του οφέλους σε σχέση με το 
κόστος ή αλλιώς η επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας (efficiency). Προς αυτή την κατεύθυνση, 
συμβάλλουν η επιλογή του καταλληλότερου επενδυτικού σχήματος (εμπειρία, τεχνική και 
οικονομική προσφορά κ.λπ.), καθώς και ο σχεδιασμός του εμπορικού και συμβατικού πακέτου 
μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του consortium. Η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού 
για τον έλεγχο της επίτευξης της αποδοτικότητας καθόλη την διάρκεια του έργου είναι σημαντική 
και μπορεί να επιτευχθεί και μέσω ενός συστήματος benchmarking. 

Η χρήση της μεθοδολογίας των ΣΔΙΤ σε έργα πληροφορικής και επικοινωνιών 

Σε γενικές γραμμές δεν έχει εφαρμοστεί στη χώρα μέχρι σήμερα καμιάς μορφής διαδικασίας 
ΣΔΙΤ σε έργα ΤΠΕ. Ο βασικός λόγος που αυτό δεν κατέστη δυνατό ακόμα είναι η δυσκολία στην 
αποτίμηση και στον καταμερισμό του επιχειρηματικού ρίσκου. Σε άλλες χώρες έχει αξιοποιηθεί η 
διαδικασία συνεργασίας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα σε περιφερειακό επίπεδο ως μια 
μορφή τύπου PPP (private public partnership) κυρίως ως μακροχρόνιες μισθώσεις (IT 
outsourcing) παρά ως συμβάσεις ΣΔΙΤ. Αυτές οι δράσεις έχουν ξεκινήσει σχετικά πρόαφατα 
(>2005) και δεν έχει αποτιμηθεί ο βαθμός επιτυχίας τους (μελέτη κόστους οφέλους), ενώ οι 
περισσότερες από αυτές αφορούν εμπλοκή ιδιωτικών κεφαλαίων σε πιλοτικά έργα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται  

1. τα έργα ΟΠΣΥ στην Ισπανία (Ανδαλουσία, Βαλεαρίδες, κλπ) 

2. Η δημιουργία φακέλου υγείας στη περιοχή Rhein-Neckar στη Γερμανία. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αξιοποιηθεί ένα μοντέλο pay per use (χρέωση στους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης) ή πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης προς τον υλοποιητή εν είδη ενοικίου. Η 
δεύτερη περίπτωση έχει στοιχεία ενός μακροχρόνιου συμβολαίου SLA και αφορά περισσότερο 
μακροχρόνια μίσθωση σε ιδιώτες παρά κλασσική διαδικασία ΣΔΙΤ. Σε πολλές περιπτώσεις 
υπάρχουν ακόμα και νομοθετικά εμπόδια καθώς για τη λειτουργία των πληροφοριακών 
συστημάτων με ευθύνη των ιδιωτών αλλά με δημόσιους λειτουργούς ως τελικοί χρήστες δεν έχει 
ουσιαστικά ρυθμιστεί με αποτέλεσμα η επένδυση να είναι υψηλού ρίσκου για τον ιδιώτη. 

Δραστηριότητα του ΥΥΚΑ σε σχέση με τη διαδικασία ΣΔΙΤ 

Το ΥΥΚΑ προσανατολίζεται στην αξιοποίηση της  διαδικασίας ΣΔΙΤ για τη πλήρη κατασκευή και 
λειτουργία νέων νοσηλευτικών μονάδων. Εκτιμάται ότι εντός των έργων αυτών θα συμπεριληφθούν 
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και δράσεις ηλεκτρονικής υγείας (δημιουργία πληροφοριακού συστήματος, διασύνδεση με τα 
πληροφοριακά συστήματα των ΥΠε, κλπ).  

1.3.3 Προβληματισμοί της Ελληνικής Πραγματικότητας 

Ορισμένα από τα βασικά δομικά προβλήματα του συστήματος είναι: 

 Η Έλλειψη Χάρτη Υγείας ο οποίος βρίσκεται ακόμα στη φάση αναδιοργάνωσης και 
σχεδιασμού 

 Η Ανομοιογένεια Ταμείων, αντιμετωπίζεται μερικώς από τον νέο Νόμο 3655/2008 
«Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και 
λοιπές Ασφαλιστικές Διατάξεις» 

 Η έλλειψη θεραπευτικών πρωτοκόλλων τύπου evidence based medicine 

 Η Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων κατά DRG ή άλλης ενδεδειγμένης μεθόδου. 

 Ο Χωρισμός ΠΦΥ – ΔΦΥ, καθώς η ΠΦΥ είναι δέσμια των κέντρων υγείας και των 
εξωτερικών ιατρείων, δομές ελεγχόμενες από τα νοσοκομεία. 

 Ανενεργοί μηχανισμοί πρόληψης, το υπουργείο υγείας είναι ουσιαστικά «υπουργείο 
αρρώστιας» χωρίς τη πρόληψη. Το παρόν προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόσφατο 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 

 Έλλειψη πληροφόρησης - επικοινωνίας με τον πολίτη (π.χ. σύστημα NICE στο Ηνωμένο 
Βασίλειο) – Patient empowerment 

 Το Φακελάκι το οποίο είναι ένα  «πρόσθετο ποσό» ή μια  άτυπη συνασφάλιση για τον 
Ασθενή. 

 Η έλλειψη ή η πλημμελής λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων  

 Η έλλειψη ιατρικών κωδικοποιήσεων 

 Τα αναχρονιστικά καθηκοντολόγια του ΕΣΥ τα οποία δεν προβλέπουν χρήση 
υπολογιστή από τους επαγγελματίες υγείας. Το συγκεκριμένο χρησιμοποιείται συχνά ως 
πρόσχημα για τη μη χρήση πληροφοριακών συστημάτων παρότι οι επαγγελματίες υγείας 
έχουν συχνή επαφή και αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες (πχ στον 
ακτονοδιαγνωστικό τομέα) 

Το Ελληνικό Εθνικό Σύστημα παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες καθώς είναι ένα εθνικοποιημένο 
σύστημα το οποίο περιλαμβάνει μόνο το 30% του συνολικού ιατρικού προσωπικού, αφήνοντας το 
υπόλοιπο 70% να απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως ιδιωτεύοντας. Έτσι η χώρα μας 
ακολουθεί αντίστροφη πορεία από τις διεθνείς τάσεις δημιουργώντας παρά επιλύνοντας 
προβλήματα. 

 Έτσι η ΠΦΥ χαρακτηρίζεται από πολυδιάσπαση, αναρχία στη δόμηση και ανισότητες 
στην πρόσβαση καθώς το επίπεδο της ΠΦΥ ποικίλει ανάλογα με την οικονομική 
επιφάνεια του καθενός και τη δυναμικότητα της κοινωνικής ασφάλισης του κάθε ασθενή. 
Η ΠΦΥ θα έπρεπε να αποτελεί τη βασική μονάδα στο σύστημα καθώς αφορά στην πιο 
συχνή επαφή του ασθενή με το σύστημα και απαιτείται να έχει φιλικό και ανθρώπινο 
πρόσωπο. Λύσεις είναι η ενοποίηση ταμείων, η εγκαθίδρυση του οικογενειακού ιατρού, η 
υποστήριξη εναλλακτικών μορφών φροντίδας όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία, η σωστή 
στελέχωση και γεωγραφική κατανομή των Κέντρων Υγείας, και η ηλεκτρονική 
διασύνδεση τους με εξειδικευμένα κέντρα τριτοβάθμιας φροντίδας. 
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 Η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, τα νοσοκομεία δηλαδή, παραμένουν κυρίως στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ιδρύματα της περασμένης εκατονταετίας και κρίνονται 
παρωχημένα. 

 Υπάρχει υπερπληθυσμός επαγγελματιών υγείας γεγονός που δημιουργεί γιατρούς πολλών 
ταχυτήτων με ελλιπή εξειδίκευση.  

 Οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο της υγείας – πρόνοιας δεν έχουν εξελιχθεί τα 
τελευταία χρόνια, ούτε και η βασική εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, στην οποία 
δεν συμπεριλαμβάνονται μαθήματα όπως η Οικονομία της Υγείας, η ιατρική 
πληροφορική, κλπ.  

 Δύο σημαντικά θεσμικά ζητήματα δεν έχουν μέχρι τις μέρες μας βρει ξεκάθαρη 
απάντηση: οι προμήθειες  παρά τη ψήφιση του Ν358/2007 και η διαχείριση του 
φαρμάκου 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση (2007) του Παρατηρητηρίου Οικονομικών της Υγείας του ΙΟΒΕ, 
η Συνολική Φαρμακευτική Δαπάνη το 2005 ανέρχεται σε 5 δις ευρώ, ήτοι στο 21,6% της 
Συνολικής Δαπάνης Υγείας και στο 2,2% του ΑΕΠ με το 52,5% να καλύπτεται από το Δημόσιο 
(πηγή ΕΣΥΕ). Επίσης, οι Δαπάνες των Ασφαλιστικών Ταμείων για Υγεία, Φάρμακα και 
Νοσοκομειακή Περίθαλψη για το 2005 (πηγή ΥΑΚΠ) είχαν ποσοστιαία ως εξής: 

1. Δαπάνη Υγείας ως % του συνόλου των εξόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων 22,4% 

2. Φαρμακευτική ως % του συνόλου των παροχών ασθένειας 38,3% 

3. Νοσοκομειακή δαπάνη ως % του συνόλου των παροχών ασθένειας 30,8% 

 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Οι κοινωνικές 
ανισότητες εξάλλου, εμφανίζονται και στο σύστημα χρηματοδότησης του τομέα υγείας στην 
Ελλάδα, με την ιδιαίτερα αυξημένη βαρύτητα των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία (περίπου 42% 
του συνόλου των δαπανών υγείας), καθώς επίσης και την άνιση κατανομή του φορολογικού βάρους 
η οποία οφείλεται στην κυριαρχία των έμμεσων φόρων. Η στροφή του καταναλωτή προς τις 
υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αδυναμία του δημοσίου 
τομέα να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών, λόγω 
της μη προσαρμογής του στα νέα τεχνολογικά και άλλα δεδομένα» 

Συνεχώς ανακυκλώνονται τα ίδια προβλήματα όπως η έλλειψη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων, τα 
ελλείμματα των νοσοκομείων, η προσθήκη ράντζων στις μέρες εφημερίας, κλπ. Ειδικά για το 
τελευταίο, δεν πρόκειται να βρεθεί οριστική λύση όσο: 

 Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη ΠΦΥ με συγκεκριμένες διαδικασίες παραπομπής στα 
νοσοκομεία 

 Δεν προωθούνται λύσης πληροφορικής για τη συντήρηση των λιστών αναμονής και 
διαχείρισης κλινών 

 Δεν προωθούνται λύσεις προ-εγχειρητικού ελέγχου εκτός νοσοκομείου, καθώς αυτό δεν 
είναι επιτρεπτό από τα δημόσια ταμεία 

 Δεν θεσμοθετείται η δυνατότητα κατ’ οίκον νοσηλείας όπου αυτό είναι ιατρικώς εφικτό. 

 Επιτρέπεται η μαζική εισαγωγή ασθενών από τα επείγοντα περιστατικά χωρίς προφανή 
λόγο και καθ’ υπέρβαση των διεθνών πρωτοκόλλων ελέγχου ασθενών στα επείγοντα 
(triage). 

 Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει η Πολιτική ηγεσία τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο 
τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών και ειδικότερα αυτών που αντιστοιχούν σε μονάδες 
εντατικής θεραπείας. 
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Επίσης, η εγκαθίδρυση μιας πλήρους εθνικής υγειονομικής υπηρεσίας υγείας δεν έχει προχωρήσει 
παρότι έχουν περάσει 20 και πλέον χρόνια από την ίδρυση του ΕΣΥ. Η αστοχία αυτή οφείλεται 
στην αντινομία ανάμεσα στο αίτημα για ισότιμη υγειονομική περίθαλψη για όλους και στην ύπαρξη 
εκτεταμένων ιδιωτικών άμεσων πληρωμών και παραπληρωμών οι οποίες σύμφωνα με πρόσφατες 
μελέτες ανέρχεται στο 43,8% της εθνικής συνολικής δαπάνης για υπηρεσίες υγείας (Κυριόπουλος, 
2004), δηλαδή κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα προ της ιδρύσεως του ΕΣΥ (αρχές δεκατείας ’80) και 
είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο. Το ποσοστό αυτό βέβαια 
μεταβάλλεται από ιατρική υπηρεσία σε υπηρεσία όπου στην οδοντιατρική φροντίδα το ποσοστό 
αγγίζει το 90%, στη πρωτοβάθμια στο 45% και στις νοσοκομειακές υπηρεσίες το 15%. Αυτό 
σημαίνει ότι ο αρχικός στόχος δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί χωρίς τη ενεργή οικονομική 
εμπλοκή της Πολιτείας. Σε παγκόσμια κλίμακα προωθείται με τον έναν ή άλλο τρόπο η τριμερείς 
χρηματοδότηση με τη συμμετοχή του Κράτους, της Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πολίτη. Στην 
Ελλάδα η σχέση αυτή είναι σε βάρος του Πολίτη καθώς το Κράτος συμμετέχει με ποσοστό 30%, 
η Κοινωνική Ασφάλιση με 27% και ο Πολίτης με 43% περίπου. Προκειμένου να μειωθεί  το 
ποσοστό της ιδιωτική συμμετοχής θα πρέπει να τεθεί ως στόχος η δίκαιη κατανομή των βαρών 
(ηλεκτρονικός φάκελος υγείας και κοστολόγηση ιατρικών πράξεων) και η αποτροπή των 
καταστροφικών βαρών για το σύστημα (έλεγχος δαπανών και προμηθειών). Αυτό θα μπορούσε 
ενδεχομένως να επιτευχθεί αν δοθεί βάρος: 

1. Στην επένδυση στην υγεία και την οικογένεια με αύξηση του ποσοστού των δαπανών για 
την υγεία, με τη παρακολούθηση του συστήματος με τη χρήση δεικτών υγείας και 
αποτελεσματικότητας, με την δημιουργία της έννοιας του οικογενειακού γιατρού με 
ελεύθερη επιλογή και με την ενεργή χρηματοδότηση από τη Πολιτεία δράσεων που 
στοχεύουν στην πρόληψη (εμβολιασμοί, προληπτικές εξετάσεις, ενημέρωση πολιτών, κλπ). 

2. Στην ισότητα και δικαιοσύνη στη υγεία και τη φροντίδα υγείας με τη δίκαιη συμμετοχή 
όλων των μερών στην περίθαλψη και ανάλογα με τα εισοδήματα των πολιτών με έμφαση 
στους ηλικιωμένους, τα ΑΜΕΑ, τους μετανάστες, τους άνεργους, κλπ, με τη υποστήριξη 
των Πολιτών κυρίως στις ασθένειες και τα περιστατικά περίθαλψης που δύναται να 
αποσταθεροποιήσουν οικονομικά ένα νοικοκυριό (αυτό εκτιμάται ότι αντιστοιχεί στο 40% 
του εισοδήματος), με την αναπροσαρμογή των ποσοστών συνασφάλισης και καθιέρωση 
συστήματος bonus-malus για τους πολίτες που ανάλογα με τη συμπεριφορά τους 
συνεισφέρουν στη πρόληψη και βέλτιστη υγεία. 

3. Στην ποιότητα στην Υγεία και τη φροντίδα υγείας, με την κατά το δυνατόν καταπολέμηση 
της παραπληρωμής ιατρικών υπηρεσιών, τη παροχή ισότιμων υπηρεσιών ανεξάρτητα από 
το δημόσιο ταμείο, τη παροχή υπηρεσιών φροντίδας βασισμένη σε διεθνή πρότυπα και 
τεκμήρια φροντίδας (clinical practice guidelines, evidence based medicine) και με την 
εγκατάσταση, πιστοποίηση και αξιοποίηση του αναγκαίου και μόνο ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού και των αναλωσίμων αυτού. 

4. Στην βελτίωση της πληροφόρησης και την προαγωγή των ελευθεριών στην φροντίδα υγείας 
με τον σεβασμό των προτιμήσεων των πολιτών, με την ενεργή συμμετοχή του Ασθενή στη 
θεραπεία του (patient empowerment), με την ελεύθερη επιλογή του οικογενειακού 
γιατρού ο οποίος έχει ρόλο «θυρωρού» (gatekeeper) για το ΕΣΥ και συμβούλου για τον 
Πολίτη, και με τη δημιουργία δικτύου πληροφοριών προσβάσιμων από πολλαπλά μέσα 
(φυλλάδια, ραδιοτηλεόραση, διαδίκτυο, κλπ). 
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Πίνακας 27 Αγοραστική δύναμη σε υπηρεσίες υγείας 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΟΣΑ 2001 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ 

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ 
ΑΕΠ 

ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ % 
ΤΟΥ ΑΕΠ 

% ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΕΣΟ ΟΡΟ 

% ΑΕΠ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΜΕΣΟ ΟΡΟ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.808 26.199 10,7% 129,9% 99,3%
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2.719 48.687 5,6% 125,8% 184,5%
ΙΣΛΑΝΔΙΑ 2.643 28.879 9,2% 122,3% 109,4%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2.626 29.391 8,9% 121,5% 111,4%
ΓΑΛΛΙΑ 2.561 26.879 9,5% 118,5% 101,8%
ΔΑΝΙΑ 2.503 29.216 8,6% 115,8% 110,7%
ΒΕΛΓΙΟ 2.490 27.775 9,0% 115,2% 105,2%
ΣΟΥΗΔΙΑ 2.270 26.052 8,7% 105,0% 98,7%
ΙΤΑΛΙΑ 2.212 26.345 8,4% 102,4% 99,8%
ΑΥΣΤΡΙΑ 2.191 28.324 7,7% 101,4% 107,3%
ΙΑΠΩΝΙΑ 2.131 26.652 8,0% 98,6% 101,0%
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 1.992 26.315 7,6% 92,2% 99,7%
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1.935 30.002 6,4% 89,5% 113,7%
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 1.841 26.438 7,0% 85,2% 100,2%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1.613 17.560 9,2% 74,6% 66,5%
ΙΣΠΑΝΙΑ 1.600 21.294 7,5% 74,0% 80,7%
ΕΛΛΑΔΑ 1.511 16.137 9,4% 69,9% 61,1%

ΤΣΕΧΙΑ 1.106 15.143 7,3% 51,2% 57,4%
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 911 13.431 6,8% 42,2% 50,9%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΟΟΣΑ 2.161 26.392 8,2% 100,0% 100,0%

 

Από το παραπάνω διάγραμμα γίνεται σαφέστερη η κατάσταση της Ελλάδας με βάση τα στοιχεία 
του ΟΟΣΑ, όπου η αγοραστική δύναμη σε υπηρεσίες υγείας περιορίζεται στο 70% του μέσου 
όρου του ΟΟΣΑ, ενώ από πλευράς επίδρασης των δαπανών αυτών στο συνολικό ΑΕΠ, η Ελλάδα 
βρίσκεται στη τρίτη θέση με 9,4%. Αυτό είναι ενδεικτικό της επιβάρυνσης που συνεισφέρει ο 
τομέας της υγείας στο πορτοφόλι του καθενός, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις 
σχετικά με την κοστολόγηση και αξιολόγηση των προϊόντων υγείας. 

 

1.3.3.1 Χρέη νοσοκομείων 

Η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων σήμερα κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή με βάση 
τον Hellasmes (Ιούνιος 2009).Αν και φαίνεται υπερβολικός αυτός ο αφορισμός, τα στοιχεία του 
ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών για τα χρέη των νοσοκομείων είναι: 

 Περίοδος 2005-2008 σύνολο χρεών: € 5.225.568.597,87 

 Αύξηση του χρέους κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 €510.000.000, δηλαδή 10% του 
συνόλου 

 Τριπλασιασμός του μηνιαίου ελλείμματος, που ήταν την περίοδο 2001-2004  
€52.000.000 και είναι σήμερα € 160.000.000. 

Η μαθηματική προβολή του παραπάνω ρυθμού οδηγεί σε χρέος των νοσοκομείων πάνω από 10 
δις ευρώ το 2012, ή σε 4% του ΑΕΠ, δηλαδή σε γενική χρεοκοπία του Συστήματος Υγείας.  
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Το πρόβλημα είναι ότι ένα τόσο μεγάλο χρέος, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σ’ εκκρεμότητα για 
πολλά χρόνια, δεν μπορούν να το σηκώσουν οι μερικές εκατοντάδες μικρομεσαίες  επί το πλείστον 
επιχειρήσεις του κλάδου και οι τράπεζες που τις χρηματοδοτούν.  

 

1.3.3.2 Διαφθορά Δημόσιων και μη λειτουργών της υγείας 

Σε ένα νοσοκομείο της περιφέρειας, τέσσερις ασθενείς νοσηλεύονταν σε έναν κοινό θάλαμο. Κάθε 
πρωί, ο γιατρός της κλινικής έμπαινε στον θάλαμο και καλημέριζε έναν προς έναν τους ασθενείς 
του, πλην ενός. Μετά από δύο - τρεις μέρες ο ασθενής που... απέφευγε ο γιατρός, ρώτησε τους 
«συγκατοίκους» του: «Είναι η ιδέα μου ή δεν μου μιλάει;». H απάντηση ήταν ομόφωνη: «Του έχεις 
δώσει τίποτα;». Μοιάζει με ανέκδοτο αλλά δεν είναι. Το γνωρίζουν όσοι έχει χρειαστεί να 
περάσουν την πόρτα ενός νοσοκομείου. O χρηματισμός στα νοσοκομεία ή αλλιώς το «φακελάκι» 
παραμένει σήμερα εξαιρετικά εκτεταμένος και μάλιστα κοστολογείται, με τις «ταρίφες» να 
διαμορφώνονται με βάση ακόμη και την ειδικότητα του γιατρού. Όπως είναι αναμενόμενο, το 
μεγαλύτερο «μερίδιο» στο φακελάκι αναλογεί στους χειρουργούς, με τους καρδιοχειρουργούς, 
ορθοπεδικούς και ογκολόγους να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στην σχετική λίστα. Πιο... 
αδικημένοι είναι οι παθολόγοι και οι εργαστηριακοί γιατροί, οι οποίοι πιο σπάνια έχουν την 
ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδά τους. Oι μεν παθολόγοι ακόμη κι αν δεχτούν ένα «φιλοδώρημα» 
συνήθως είναι μικρό, ενώ οι εργαστηριακοί δεν έρχονται σε επαφή με τον άρρωστο.  

Τα αντιδραστήρια, όμως, που χρησιμοποιούν οι εργαστηριακοί, ανήκουν στην κατηγορία των 
υλικών με μεγάλο τζίρο και συχνές υπόγειες διαδρομές. Σύμφωνα μάλιστα με γιατρούς 
εργαζόμενους στο EΣY, η «ταρίφα» επηρεάζεται και από την τεχνολογία! «Όταν ένας γιατρός 
χρησιμοποιεί υλικά για τον ασθενή του, είναι πιο πιθανό να ζητήσει λίγα ή ακόμη και να μην 
ζητήσει», όπως ανέφερε σε εφημερίδα νοσοκομειακός γιατρός. Όπως εξήγησε, είναι ανόητο να 
πάρει «φακελάκι» από ασθενή αφού μπορεί να πάρει τα χρήματα αυτά και ακόμη περισσότερα από 
την εταιρεία που προμηθεύει με υλικά. Έτσι, για παράδειγμα, ένας καρδιοχειρουργός θα πάρει 
πολλά περισσότερα από έναν ασθενή όταν χρησιμοποιήσει λίγα υλικά. Αντίθετα, σε μια 
λαπαροσκοπική επέμβαση, ο γιατρός. «ενισχύεται» από την εταιρεία και έτσι εμφανίζεται ως 
«υπεράνω χρημάτων» στον ασθενή! Επίσης, οι ορθοπεδικοί έχουν μειώσει την ταρίφα σε σχέση με 
παλιότερα, αφού μπορούν να έχουν εύκολα 1.000-2.000 ευρώ από τα υλικά που χρησιμοποιούν! 

 
Πίνακας 28 στοιχεία εξωθεσμικών πληρωμών στην Υγεία με βάση δημοσιογραφικές πληροφορίες 

 
Πηγή: Εφημερίδα Ημερησία 4 Ιουλίου 2009 
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Περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ πληρώνουν το χρόνο οι Έλληνες σε γιατρούς με "φακελάκι", 
όπως αποκαλύπτουν πρόσφατα στοιχεία για τις δαπάνες υγείας.  Σύμφωνα με αυτά, η ιδιωτική 
δαπάνη για υπηρεσίες υγείας ανέρχονται ετησίως σε 8 με 9 δισεκατομμύρια ευρώ και από αυτά ένα 
ποσοστό 3 με 4% εκτιμάται ότι πηγαίνουν σε "φακελάκια" (Κυριόπουλος, 2007) 

Οι δίκαιες αμοιβές των επαγγελματιών της υγείας έχουν θεωρηθεί ως δικαίωμα του ασθενή 4. Οι 
δαπάνες για την υγεία στη χώρα μας είναι, ως ποσοστό του ΑΕΠ, σημαντικές και πάντως δεν 
υπολείπονται του μέσου όρου των χωρών – μελών του ΟΟΣΑ. Επειδή όμως η Ελλάδα είναι 
φτωχή χώρα, συγκρινόμενη με πολλές άλλες, αν δούμε τα ποσά σε απόλυτες τιμές, τότε η χώρα 
μας κατατάσσεται στην 23η θέση μεταξύ των 24 χωρών – μελών του ΟΟΣΑ, πάνω μονάχα από την 
Τουρκία. Επειδή πολλά κόστη είναι σταθερά διεθνώς, είναι προφανές ότι η αγορά πχ ενός 
αξονικού τομογράφου επιβαρύνει περισσότερο, ως ποσοστό επί του διατιθέμενου ΑΕΠ, την 
Ελλάδα από τις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες5. Επιπλέον, το κόστος απασχόλησης – 
χρησιμοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στον υγειονομικού τομέα αντιστοιχεί σε ποσοστό 
60% των συνολικών δαπανών για την υγεία6. Είναι λοιπόν επακόλουθο η «οικονομία» να γίνεται εις 
βάρος του ανθρώπινου δυναμικού: Χαμηλές αμοιβές στους ιδιώτες ιατρούς από τα ταμεία, χαμηλοί 
μισθοί των ιατρών και των υπολοίπων επαγγελματιών υγείας στο ΕΣΥ και το ΙΚΑ, σοβαρές 
ελλείψεις προσωπικού. Χαρακτηριστικά, το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον τομέα 
υγείας στις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται, κατά μέσον όρο, σε 5% περίπου του ενεργού πληθυσμού. 
Στην Ελλάδα, το ποσοστό εργαζομένων στον υγειονομικό τομέα δεν ξεπερνά το 4% του 
εργατικού της δυναμικού7). 

Από όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο διαγράφεται ευκρινώς το υπόβαθρο για το 
περίφημο «φακελάκι» στις υπηρεσίες υγείας. Είναι προφανές, από την έκταση του φαινομένου αλλά 
και την ουσιαστική έλλειψη αντίδρασης των πολιτών, ότι η ελληνική κοινωνία κατά βάση το έχει 
αποδεχθεί. Ο λόγος είναι ότι κανένας έλληνας πολίτης δεν μπορεί να θεωρήσει δίκαιο και λογικό ο 
ιατρός να αμείβεται με τους δεδομένους μισθούς. Η αγορά (με την αρχαία, αλλά και με την 
σύγχρονη έννοια) διαμορφώνει αφ εαυτής λογική και τάσεις αντιμετώπισης για κάθε πρόβλημα που 
ανακύπτει: Επιλύει το θέμα της αμοιβής του ιατρού με όποιον τρόπο υπάρχει πρόσφορος και 
αυτός είναι η παραοικονομική και αντιδεοντολογική συναλλαγή. 

Επειδή το υπαρκτό πρόβλημα των αμοιβών δεν ρυθμίζεται με νόμιμο και ορθό τρόπο, αλλά 
«αφήνεται» η αγορά να το λύσει με τους δικούς της «κανόνες», δημιουργείται σειρά παρενεργειών. 
Πρώτον, παρατηρείται μια μορφή «οικονομικής αυτοδικίας», δηλαδή, κατά κάποιον τρόπο, 
καταργείται το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνίας, το οποίο βασίζεται στις συμβάσεις και στις 
συμβατικές υποχρεώσεις8. Φυσικά η «οικονομική αυτοδικία» δεν απαντάται αποκλειστικά στις 
υπηρεσίες υγείας, αλλά αποτελεί ενδημικό φαινόμενο σε ολόκληρο το φάσμα της ελληνικής 
κοινωνίας. Δεύτερον, το φαινόμενο αφορά τμήμα μόνον των εργαζομένων ιατρών και όχι το 
σύνολό τους. Τρίτον, είναι δυνατόν η ύπαρξη οικονομικής συναλλαγής να λειτουργεί εις βάρος των 
συμφερόντων των άλλων ασθενών, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα ή την διάθεση να πράξουν 
ομοίως. Τέταρτον, η ύπαρξη του φαινομένου στις μονάδες παροχής υγειονομικών υπηρεσιών 
επιδρά καταστροφικά στην δημιουργία κλίματος ευθύνης και αφοσίωσης μεταξύ των εργαζομένων 
και ακυρώνει ουσιαστικά, στην αφετηρία της, οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης σε 
οποιοδήποτε επίπεδο (διοικητικό, νοσηλευτικό κλπ). 

Συμπερασματικά, το ζήτημα των δίκαιων αμοιβών για τους επαγγελματίες της υγείας είναι όντως 
δικαίωμα του ασθενούς. Στη χώρα μας πρέπει να αντιμετωπισθεί κάποτε με θεσμικό και νόμιμο 
τρόπο, αλλιώς θα εξακολουθήσει να δημιουργεί καταστροφικές παρενέργειες και να υπονομεύει τις 

                                                 
4 Κουσνέρ Μπ. Η δικτατορία των γιατρών. Ελληνική Εκδοση: Εξάντας, 2000, σ.217-9, 97 
5 Πιτσιλίδης Μ. Η «Υψηλή Ιατρική στο Εδώλιο». Medical Express, 2001, No 86, σελ. 1-4. 
6 Σιγάλας Ι. Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πρόγραμμα 
εξειδίκευσης Στελεχών Υπηρεσιών Υγείας, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 22, 187, 192 
7 Πολύζος Ν. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα: Ταξινόμηση ασθενών με βάση τη 
διάρθρωση των περιστατικών. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα, 1998, σ. 226 
8 Πιτσιλίδης Μ. Η «Υψηλή Ιατρική στο Εδώλιο». Medical Express, 2001, No 86, σελ. 1-4 
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προσπάθειες βελτίωσης του συστήματος.. Με βάση τα ανωτέρω η πρόληψη και η δημόσια υγεία 
είναι σήμερα έννοιες περισσότερο επίκαιρες από ποτέ. 

Ο καθηγητής Ν. Ματσανιώτης 9 έχει επισημάνει ότι «η συμβολή της ιατρικής στην ελάττωση της 
θνησιμότητας δεν φαίνεται να υπερβαίνει το 10% και οφείλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος στους 
εμβολιασμούς, τα αντιβιοτικά και την ενυδάτωση από το στόμα… εντούτοις… η παράνοια των ιατρικών 
πραγμάτων παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στο μέγα λάθος να ταυτίζεται η καλύτερη υγεία με την παροχή 
περισσότερης ιατρικής φροντίδας». 
Εξάλλου έχει τονισθεί 10 πως «η ιατρική επιστήμη και οι ιατρικές υπηρεσίες έχουν πάρει λάθος κατεύθυνση 
και δεν γίνεται σωστή χρήση της κοινωνικής επένδυσης στην υγεία, διότι στηρίζονται σε λάθος συμπέρασμα 
σχετικά με τη βάση της ανθρώπινης υγείας». Ο Δ. Τριχόπουλος11 έχει διατυπώσει με ιδιαίτερη 
ακρίβεια την άποψη ότι «αγνοήθηκε η πρόληψη, η οποία θα μπορούσε να μας δώσει αυτό που θέλουμε» και 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι «η πρόληψη και η δημόσια υγεία δεν έχουν οργανωμένα συμφέροντα που 
περπατούν μαζί τους». Αντιθέτως, σήμερα παρατηρείται ότι «ο επαγγελματισμός και ο 
καταναλωτισμός είναι το οδηγό στοιχείο στη σταδιοδρομία των γιατρών». 

Εφόσον η ιατρική, ως καθημερινή πρακτική, περιορίζεται μόνο στο βιολογικό μέρος και 
ουσιαστικά στην υποστήριξη ιδίων συμφερόντων, είναι προφανές ότι το πεδίο εφαρμογής της δεν 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Αποκτά συνεπώς βαρύτητα η θεώρηση12 , 
σύμφωνα με την οποία «η «κατακερματισμένη» ιατρική, αρνούμενη την ολιστική προσέγγιση του 
πολυπαραγοντικού και κοινωνιολογικού φαινομένου της υγείας και της αρρώστιας, δεν ευθύνεται μόνο για την 
ιατρική αναποτελεσματικότητα, την βλαπτική ιατρογενή και φαρμακογενή θνησιμότητα, αλλά επιπροσθέτως 
ενοχοποιείται για την προκλητική σπατάλη σπάνιων πόρων». 
Κατά την άποψη του γράφοντος, η θεσμοθέτηση προγραμμάτων πρόληψης και η ολοκλήρωση 
ενός επαρκούς, συγχρόνου και ευέλικτου δικτύου δημόσιας υγείας είναι θέματα υψηλής 
προτεραιότητας και η αναφορά τους είναι αυτονόητη σε οποιαδήποτε διακήρυξη ή νομοθετική 
ρύθμιση των δικαιωμάτων του πολίτη στο χώρο των υπηρεσιών υγείας. Πρέπει να τονισθεί 
ιδιαίτερα το γεγονός ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο καλύπτει πλέον αυτήν την επιλογή, αρκεί να 
εφαρμοστεί στη πράξη. 

1.3.3.3 Περιορίζοντας τις δαπάνες για την Υγεία 

 

Με βάση το άρθρο «Επτά μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γεφυρώσουν τις φαινομενικά 
αντικρουόμενες έννοιες της προσφοράς και της ζήτησης»  (Α. Κυρκος, A Tobler, 2009) 
προτείνοντας ένα πλαίσιο με σκοπό τον έλεγχο των δαπανών υγείας. Το πλαίσιο αυτό στηρίζεται 
στις θεμελιώδεις έννοιες της «προσφοράς» και της «ζήτησης» υπηρεσιών και αποτελείται από εφτά 
τομείς μεταρρύθμισης που μπορούν συνολικά να γεφυρώσουν τις φαινομενικά αντικρουόμενες 
αυτές ανάγκες. Τα σχέδια δράσης και οι πολιτικές Υγείας τείνουν να προβαίνουν σε τμηματικές 
μεταρρυθμίσεις, υποτιμώντας την αλληλεξάρτηση δυνητικά αυτόνομων αποφάσεων. Όπως και 
άλλες χώρες, έτσι και η Ελλάδα βλέπει τον ρυθμό ανάπτυξης των συνολικών δαπανών Υγείας να 
υπερβαίνει εκείνον της οικονομίας της, με τους πολίτες να στρέφονται συχνά στην ιδία 
χρηματοδότηση μεγάλου ποσοστού των εν λόγω δαπανών τους. Υπό αυτές τις εξελίξεις, η σφαιρική 
προσέγγιση του προβλήματος, όπου η βελτίωση ενός τομέα του συστήματος Υγείας δεν θα 
επιφέρει επιπλοκές σε έναν άλλο, καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Παρ’ όλο που οι μεταρρυθμίσεις 
αυτές είναι μακροχρόνιας προοπτικής, υπάρχει ένα κοινό σημείο, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί 
                                                 
9 Ματσανιώτης, N. Οικογένεια και Υγεία, στο Υγεία, Κοινωνική Προστασία και Οικογένεια, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και 
Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας, Αθήνα 1994, σ.10 
10 McKeown, Th. The Role of Medicine, Dream, Mirage or Nemesis? Princeton University Press, Princeton NJ, 1979, p. XV-
XVI. 
11 Τριχόπουλος, Δ. «Η Ιατρική στο βωμό της κατανάλωσης» εφ. Η Καθημερινή, 25.4.1999 
12 Κυριόπουλος, Ι. Η «κατακερματισμένη» ιατρική. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 1998, τομ. 10, τ. 4, σ. 168 
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με ταχύτερους ρυθμούς: η ακριβής μέτρηση του κόστους και της ποιότητας των υπηρεσιών με 
αντικειμενικούς δείκτες και σε όλα τα επίπεδα, από τη γεωγραφική περιφέρεια, έως το νοσοκομείο 
και ακόμη τον κάθε γιατρό. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι δαπάνες Υγείας αυξάνονται με ταχύ ρυθμό στις περισσότερες χώρες. 
Πολλές κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα συγκράτησής τους, ωστόσο είναι δύσκολο να επιλέξουν 
πάντα τις σωστές δράσεις και να μετρήσουν το αποτέλεσμά τους. Το κατωτέρω πλαίσιο δράσης 
σκιαγραφεί επτά τομείς μεταρρύθμισης -κατηγοριοποιημένους σε ‘προσφορά’ και ‘ζήτηση’ 
υπηρεσιών υγείας- οι οποίοι αποδεδειγμένα μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση των δαπανών χωρίς 
να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητά τους. 

1. Αποδοτικότητα Τα συστήματα Υγείας πρέπει να είναι στελεχωμένα με το σωστό αριθμό 
προσωπικού και εξοπλισμένα με ικανό επίπεδο τεχνικού εξοπλισμού για να λειτουργούν 
αποδοτικά. Ωστόσο, ο καθορισμός του ακριβούς αριθμού των απαιτούμενων ειδικοτήτων μπορεί 
να επηρεαστεί μόνο έμμεσα και μεσοπρόθεσμα, π.χ. μέσω δημιουργίας ή εξάλειψης σχολών, 
κινήτρων και θέσεων εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι ότι πολλές χώρες έχουν ελλείμματα ή 
πλεονάσματα σε σημαντικές ειδικότητες. Ενδεικτικά, η Ιαπωνία έχει 7% περισσότερους 
ορθοπεδικούς, αλλά και 7% λιγότερους αναισθησιολόγους από συγκρίσιμες χώρες. Αντίστοιχα, η 
αποδοτική εκμετάλλευση υποδομής και εξοπλισμού αποτελεί βασική προϋπόθεση ελέγχου του 
κόστους και ποιότητας υπηρεσίας, π.χ. η αντιμετώπιση οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων στο Λονδίνο 
βελτιώθηκε με την αναβάθμιση του εξοπλισμού και στελέχωσης ενός μικρού αριθμού μονάδων 
24ωρης λειτουργίας, σε σχέση με την πρότερη προσπάθεια αξιοποίησης όλων των νοσοκομείων 
της πόλης. 

2. Βελτιστοποίηση δαπανών Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών Υγείας διαφέρουν σημαντικά από 
χώρα σε χώρα. Η μέση νοσηλεία σε νοσοκομείο στις ΗΠΑ κοστίζει 12.833 ευρώ, ενώ στη 
Γερμανία 3.671 ευρώ. Επιπλέον, οι δαπάνες διαφέρουν σημαντικά και εντός των ιδίων συστημάτων 
Υγείας, π.χ. σε τέσσερα περιφερειακά νοσοκομεία της Αγγλίας το κόστος νοσηλείας διαφέρει έως 
και 60% για συγκρίσιμα περιστατικά. Δράσεις, όπως η θέσπιση εθνικών «τιμοκαταλόγων» για κάθε 
υπηρεσία (Αγγλία), η θέσπιση «ανταγωνισμού» μεταξύ νοσοκομείων (Αγγλία και Γερμανία) ή η 
ιδιωτικοποίηση ορισμένων νοσοκομείων (Γερμανία) είναι ενδεικτικές των τάσεων στον τομέα αυτό. 

3. Διασφάλιση ποιότητας Όπως και οι δαπάνες, έτσι και η ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών μεταξύ νοσοκομείων, περιφερειών και κρατών διαφέρει σημαντικά. Εντός της ίδιας 
γεωγραφικής περιφέρειας νοσηλευτήρια «υψηλής ποιότητας» εμφανίζουν 3-4 φορές χαμηλότερες 
επανεισαγωγές ασθενών σε σχέση με αντίστοιχα νοσηλευτήρια «χαμηλής απόδοσης» (για τα ίδια 
περιστατικά). Το πλέον κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση των υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη και 
συστηματική μέτρηση δεικτών ποιότητας (π.χ. επανεισαγωγές) ανά νοσοκομείο, υπηρεσία, ακόμα 
και γιατρό, η οποία προϋποθέτει και τις ανάλογες επενδύσεις σε πληροφορικά συστήματα, και η 
συνακόλουθη λήψη διορθωτικών δράσεων. 

4. Πρόληψη Δράσεις όπως η προώθηση υγιεινής διαβίωσης σε αναπτυσσόμενες οικονομίες, η 
παροχή ευρείας κλίμακας εμβολιασμών, ακόμα και η συνεργασία με εργοδότες για πρόληψη 
πνευματικών διαταραχών εργαζομένων αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Οι περισσότερες 
χώρες ξοδεύουν μόνο το 1%-3% των προϋπολογισμών τους Υγείας σε θέματα πρόληψης, όταν 
είναι πεποίθηση ότι οι επενδύσεις αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη. 

5. Ενσυνείδητη χρήση Ένα σύστημα Υγείας λειτουργεί σωστά όταν οι ασθενείς είναι σε θέση να 
επιλέξουν βέλτιστα μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επιλογή αυτή γίνεται σωστά μόνο όταν 
υπάρχει η απαραίτητη πληροφορία και τα κατάλληλα κίνητρα. Στη Νορβηγία από το 2003 οι 
πολίτες μπορούν να επιλέγουν το νοσοκομείο για τη θεραπεία τους, έχοντας πρόσβαση από το 
Διαδίκτυο σε δείκτες ποιότητας και χρόνου αναμονής ανά νοσοκομείο. Στη Σιγκαπούρη ένας 
ασθενής σε δίκλινο δωμάτιο λαμβάνει μερική αποζημίωση, ενώ σε μονόκλινο δωμάτιο στο ίδιο 
νοσηλευτήριο οφείλει να καταβάλλει το πλήρες ποσό της διαμονής και περίθαλψής του. 
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6. Βιώσιμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης Πολλές κυβερνήσεις επανεξετάζουν τους τρόπους 
χρηματοδότησης των συστημάτων Υγείας. Ορισμένα συστήματα βασίζονται στη συμμετοχή των 
ασθενών στη δαπάνη περίθαλψης. Χαρακτηριστικό είναι και πάλι το παράδειγμα της Σιγκαπούρης, 
όπου μόνο το 25% της χρηματοδότησης προέρχεται από δημόσιους πόρους, ενώ το υπόλοιπο 
από προσωπικούς «αποταμιευτικούς λογαριασμούς Υγείας», εργοδοτικές εισφορές και ασφάλιση. 
Ως εκ τούτου η χώρα δαπανά μόνο το 4% του ΑΕΠ στην Yγεία για ένα προσδόκιμο ζωής 77 
ετών, συγκρίσιμο με αυτό των ΗΠΑ. 

7 Σύνδεση «προσφοράς» και «ζήτησης» υπηρεσιών Η τιμολόγηση υπηρεσιών και το 
κανονιστικό πλαίσιο αποτελούν τους πιο σημαντικούς παράγοντες ρύθμισης της σχέσης αυτής. 
Στον 20ό αιώνα η έννοια της τιμολόγησης υπηρεσιών ατόνησε, με βασικό στόχο την ισότητα 
πρόσβασης στην Υγεία. Αυτό βεβαίως έκανε τις υπηρεσίες Υγείας πιο προσιτές, ωστόσο κατέστησε 
τα συστήματα Υγείας λιγότερο «διαφανή» και ικανά να μετρήσουν το πραγματικό τους κόστος. Τα 
τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια αναστροφής αυτής της τάσης, με τα νοσηλευτήρια να 
χρηματοδοτούνται βάσει των περιστατικών και της ποιότητάς τους ή τη δημιουργία «αυτόνομων» 
λογιστικά μονάδων εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων με ευθύνη για τον ισολογισμό τους. 

Η αύξηση της αποδοτικότητας στα συστήματα Υγείας αποτελεί πιεστική ανάγκη αν λάβουμε 
υπόψη τη ταχεία αύξηση του κόστους και τις δημογραφικές τάσεις. Οι θεμελιώδεις δυνάμεις που 
ορίζουν την «προσφορά» και τη «ζήτηση» των σχετικών υπηρεσιών μπορούν να αποτελέσουν ένα 
αποτελεσματικό πλαίσιο σχεδιασμού πολιτικών και λήψης αποφάσεων. 

 

1.4 Εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές 

1.4.1 Η ευρωπαϊκή διάσταση της ηλεκτρονικής υγείας  

Η Ευρωπαϊκή πολιτική στηρίζεται στο έγγραφο στρατηγικής «COM(2004) 356 Ανακοίνωση Της 
Επιτροπής Στο Συμβούλιο, Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Και 
Κοινωνική Επιτροπή Και Στην Επιτροπή Περιφερειών: ηλ-υγεία (ηλεκτρονική υγεία) – βελτίωση 
των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για 
έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ηλ-Υγείας» το οποίο και παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. 

1.4.1.1 Εισαγωγή 

Η ηλεκτρονική υγεία (ηλ-υγεία) είναι σημαντικό ζήτημα και ενδιαφέρει ευρύτερα. Μπορεί να 
βελτιώσει την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να δώσει ώθηση στην ποιότητα 
και την αποτελεσματικότητα των προσφερομένων υπηρεσιών. Με τον όρο ηλεκτρονική υγεία 
περιγράφεται η εφαρμογή τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών σε όλο το φάσμα των 
λειτουργιών που επηρεάζουν τον τομέα της υγείας. 

Στα εργαλεία ή τις λύσεις της ηλ-υγείας περιλαμβάνονται προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες, τα 
οποία ξεπερνούν τις απλές εφαρμογές που βασίζονται στο Ίντερνετ. Περιλαμβάνονται εργαλεία, 
τόσο για τις υγειονομικές αρχές όσο και για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και 
εξατομικευμένα συστήματα υγείας για ασθενείς και πολίτες. Μεταξύ των παραδειγμάτων 
αναφέρονται δίκτυα πληροφοριών υγείας, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 
προσωπικά φορετά και φορητά επικοινωνούντα συστήματα, δικτυακές πύλες για την υγεία, καθώς 
και πολλά άλλα εργαλεία που βασίζονται σε τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και που 
επικουρούν πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση υγείας και παραμέτρων τρόπου ζωής.  
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Συνδυαζόμενη με οργανωτικές αλλαγές και με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η ηλ-υγεία μπορεί 
να συμβάλει στην εξασφάλιση βελτιωμένης περίθαλψης με μικρότερη δαπάνη, στο πλαίσιο 
συστημάτων διανομής υπηρεσιών υγείας που είναι επικεντρωμένα στούς πολίτες. Ανταποκρίνεται 
με τον τρόπο αυτό στις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της υγείας - που 
απασχολεί το 9% του ευρωπαϊκού εργασιακού δυναμικού.  

Η ηλεκτρονική υγεία είναι το σύγχρονο εργαλείο για την επίτευξη σημαντικών αυξήσεων στην 
παραγωγικότητα, και το μελλοντικό μέσο για την αναδιάρθρωση των συστημάτων υγείας που 
είναι επικεντρωμένα στον πολίτη, με ταυτόχρονη διαφύλαξη της ποικιλομορφίας στην ευρωπαϊκή 
πολυπολιτισμική , πολυγλωσσική παράδόση παροχής υπηρεσιών υγείας. Υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα επιτυχών εξελίξεων αναφορικά με την ηλεκτρονική υγεία, όπου συμπεριλαμβάνονται 
δίκτυα πληροφοριών υγείας, ηλεκτρονικό ιατρικός φάκελος, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, φορετά και 
φορητά συστήματα παρακολούθησης και δικτυακές πύλες για την υγεία. Τουλάχιστον τέσσερις 
στούς πέντε ευρωπαίους γιατρούς είναι σήμερα συνδεδεμένοι με το Ίντερνετ, ενώ το ένα τέταρτο 
των ευρωπαίων πολιτών το χρησιμοποιούν για πληροφορίες σχετικά με την υγεία 

Τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υποστηρίζουν την ηλ-υγεία ήδη επί μία 
δεκαπενταετία. Η συγχρηματοδότηση που έχει χορηγηθεί από τις αρχές του 1990 έχει φθάσει σε 
ύψος 500 εκατομμυρίων €, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου διπλάσιο του ποσού αυτού. 
Πολλά ερευνητικά αποτελέσματα έχουν πλέον δοκιμαστεί και τεθεί σε πρακτική εφαρμογή. Το 
γεγονός αυτό έφερε την Ευρώπη σε ηγετική θέση στη χρήση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη και στην εισαγωγή (έξυπνων) καρτών υγείας. Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν 
στην εμφάνιση ενός νέου «κλάδου ηλ-υγείας», ο οποίος διαθέτει το δυναμικό να καταστεί ο τρίτος 
μεγαλύτερος κλάδος στον τομέα της υγείας, με κύκλο εργασιών ύψους 11 δισεκατομμυρίων €. Έως 
το 2010 θα μπορούσε να φθάσει το 5% του συνολικού προϋπολογισμού για την υγεία. Ο κλάδος 
της ηλ-υγείας στην Ευρώπη - αποτελούμενος κύριως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις - διαθέτει επί 
του παρόντος ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συνεχίζει όμως να έχει ανάγκη ενός ευνοϊκότερου 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος  

Τα κράτη μέλη έχουν επιδείξει ενδιαφέρον για περαιτέρω προώθηση των θεμάτων της ηλ-υγείας13, 
στηριζόμενα σε περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής και σε εμπειρίες από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τούτο αναμένεται ότι θα συμβάλει προς την κατεύθυνση ενός «Ευρωπαϊκού Χώρου ηλ-
Υγείας», ένα πλαίσιο βασισμένο σε ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών πολιτικών και πρωτοβουλιών. Ο εν 
λόγω χώρος νοείται ως αναδυόμενο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων και συνέργειας στην ηλ-υγεία, 
που θα δημιουργήσει ευνοϊκό περιβάλλον για την ολοκλήρωση συναφών πολιτικών σε κοινοτικό 
επίπεδο. Δεδομένου ότι ο τομέας της υγείας στην Ευρώπη αποτελείται κατά κύριο λόγο από 
υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, οι περισσότερες από τις προκλήσεις και τις δράσεις που 
περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με τον "ρόλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το 
μέλλον της Ευρώπης"14 ισχύουν και στην παρούσα περίπτωση.  

Η ηλ-υγεία έχει σαφή ρόλο στη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηλεκτρονική 
Ευρώπη, ενώ αποτελεί επίσης κλειδί για την επίτευξη ισχυρότερης οικονομικής ανάπτυξης και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης μέσα σε μια δυναμική οικονομία της γνώσης - το 
όραμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας, το Μάρτιο του 200015 16. Για την περαιτέρω 
πορεία θα απαιτηθούν δράσεις σε διάφορα σημαντικά πεδία πολιτικής, που κυμαίνονται από την 
έρευνα, εγκατάσταση και εμπορική εκμετάλλευση ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, έως την 
ανάληψη δράσης στη δημόσια υγεία, καθώς και εργασίες των κρατών μελών που προωθούν την 

                                                 
13 Δήλωση των υπουργών κατά την υπουργική διάσκεψη του 2003 για την ηλ-υγεία. 
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/conference/2003/index_en.htm.  
14 The Role of eGovernment for Europe’s Future, 2003. 
15 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2000), Συμπεράσματα της Προεδρίας. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, 23-24 Μαρτίου 
2000. 
16 COM (2002) 263 τελικό, eEurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους - Σχέδιο δράσης που υποβάλλεται 
ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης, 21/22 Ιουνίου 2002. Βρυξέλλες, 28.5.2000. 
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κινητικότητα και αξιολογούν τις επιπτώσεις της γήρανση των ευρωπαϊκών κοινωνιών στα 
συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

1.4.1.2 Προκλήσεις και προσδοκίες που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας στην Ευρώπη και ο ρόλος της 
ηλ-Υγείας 

Τα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν, σε ολόκληρο τον κόσμο μείζονες 
προκλήσεις17, παρόλο που ο χαρακτήρας και η κλίμακά τους παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ εκβιομηχανισμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 
εν λόγω προκλήσεις περιλαμβάνουν: 

 αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών, λόγω γηράσκοντος 
πληθυσμού και υψηλοτέρων επιπέδων εισοδήματος και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 
αναμένεται ότι το 2051 ποσοστό περίπου 40% του πληθυσμού της Ένωσης θα είναι άνω 
των 65 ετών18· 

 αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών που επιθυμούν να έχουν την καλύτερη δυνατή 
περίθαλψη με ταυτόχρονη επίτευξη περιορισμού των ανισοτήτων όσον αφορά την 
πρόσβαση σε καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας· 

 αυξανόμενη κινητικότητα ασθενών19 και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο πλαίσιο 
βελτιωμένης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς20·  

 ανάγκη περιορισμού της λεγόμενης "νοσοεπιβάρυνσης"21, καθώς και περιορισμό 
εμφανιζόμενων κινδύνων ασθένειας (π.χ. νέων μεταδοτικών ασθενειών όπως το SARS)· 

 δυσχέρειες που αντιμετώπισαν δημόσιες αρχές επιδιωκόντας συγκερασμό επενδύσεων 
στην τεχνολογία με επενδύσεις στις σύνθετες οργανωτικές αλλαγές που απαιτούνται για 
εκμετάλλευση του τεχνολογικού δυναμικού· 

 ανάγκη περιορισμού επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών, ενίσχυσης της ευεξίας 
κατά την εργασία και αντιμετώπιση νέων μορφών ασθενειών που σχετίζονται με την 
εργασία22· 

                                                 
17 COM (2001) 723 τελικό, 05.12.2001, Το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης και της μέριμνας για τους 
λικιωμένους: εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης, της ποιότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας και (6528/03, 
20.02.2003) Κοινή έκθεση της Επιτροπής και του Συμβουλίου που αφορά την υποστήριξη των εθνικών τρατηγικών για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας για τους ηλικιωμένους. Στο πλαίσιο αυτό το ενδιαφέρον εστιάζεται στην 
πρόσβαση όλων σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσα σε μια γηράσκουσα κοινωνία, με υπηρεσίες και συστήματα υγείας 
υψηλής ποιότητας υπό συνθήκες αυξημένων απαιτήσεων εκ μέρους των πολιτών και έλλειψης ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού, αλλά και με την απαραίτητη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα και αειφορία των εθνικών συστημάτων 
υγείας σε όλα τα κράτη μέλη. 
18 Braun, A; A. Constantelou, V. Karounou, A. Ligtoet, & J-C. Burgelman (2003) Prospecting ehealth in the context of 
a European Ageing Society: Quantifying and qualifying needs. Final report. Νοέμβριος 2003. IPTS/ESTO: Σεβίλλη, Ισπανία. 
19 Η κινητικότητα των ασθενών αντιμετωπίζεται ειδικότερα στην ανακοίνωση της Επιτροπής, COM(2004), με τίτλο 
Συνέχεια της διαδικασίας προβληματισμού υψηλού επιπέδου για την κινητικότητα των ασθενών και τις μελλοντικές εξελίξεις 
υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
20 Ο κανονισμός 1408/71 που συντονίζει τα νομικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τροποποιήθηκε πρόσφατα για 
την εξομάλυνση και τον εκσυγχρονισμό της πρόσβασης σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη διασυνοριακά, ιδίως όταν 
προκύπτουν περιττές καθυστερήσεις στο κράτος μέλος του ασθενούς. Τον Ιανουάριο του 2004, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση 
οδηγίας σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (COM(2004)2 τελικό), όπου καθορίζεται πλαίσιο για την παροχή 
υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υγείας, καθώς και για την επιστροφή των σχετικών 
δαπανών από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς εφόσον η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος. Σημειώνεται επίσης ότι, το Μάρτιο του 2002, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων (COM(2002) 119 τελικό) όπου περιλαμβάνονται τα ιατρικά επαγγέλματα. 
21 Η νοσοεπιβάρυνση είναι μέτρο της υγείας ενός πληθυσμού και αποτυπώνει ποσοτικά τον συνολικό αντίκτυπο της 
νόσου ως προς συχνότητα εμφάνισης, θνησιμότητας, αναπηρίας, καθώς και το κόστος της νόσου.  
22 Το κόστος των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελμαιτκών ασθενειών κυμαίνεται μεταξύ 2,6% και 3,8% του 
ακαθάριστου εθνικού εγχώριου προϊόντος στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Για περισσότερα στοιχεία βλ. ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία. COM(2004) 62 τελικό, Φεβρουάριος 2004.  
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 διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών σχετικά με την υγεία, που πρέπει να είναι 
διαθέσιμες με ασφάλεια, να είναι προσβάσιμες έγκαιρα στο σημείο όπου απαιτούνται και 
να είναι επεξεργασμένες για διοικητικούς σκοπούς· 

 ανάγκη παροχής των βέλτιστων δυνατών υπηρεσιών υγείας σε συνθήκες περιορισμών του 
προϋπολογισμού. 

Η εστίαση στην ηλεκτρονική υγεία αποτελεί μέρος ευρύτερης αναγνώρισης της προστιθέμενης 
αξίας που συνεπάγεται η δράση στο πεδίο της υγείας, σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Τούτο 
αντικατοπτρίζεται στο κοινοτικό πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία που αναφέρεται στην απόφαση 
1786/2002/EΚ23. Η Επιτροπή πρότεινε, επιπλέον, τη λήψη περαιτέρω μέτρων για υποστήριξη των 
κρατών μελών στην συνεχιζόμενη αναμόρφωση των συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
Η πρόοδος πρέπει να παρακολουθείται και να συγκρίνεται, ενώ η Επιτροπή πρότεινε την 
εφαρμογή της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη 
μέριμνα για τους ηλικιωμένους24.  

Στην εαρινή έκθεση 2004 παρέχεται περαιτέρω υποστήριξη για το σχέδιο δράσης eEurope 2005, 
καθώς και για τη στρατηγική της Λισαβόνας όσον αφορά την βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης25. Μολονότι σύμφωνα με το άρθρο 152 της 
Συνθήκης και ιδίως με την παράγραφο 5, η κοινοτική δράση στο πεδίο της υγείας πρέπει να 
σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των κρατών μελών στο πεδίο της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, άλλες εξελίξεις –όπως συστήματα και υπηρεσίας ηλ-υγείας- μπορούν να έχουν 
αντίκτυπο στα συστήματα υγείας.  

 

1.4.1.3 ηλ-υγεία: συστήματα και υπηρεσίες προς όφελος του τομέα της υγείας  

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής υγείας, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές 
και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων αποτελούν βασικά εργαλεία-καταλύτες. Μπορούν να επιφέρουν 
σημαντικές βελτιώσεις στην πρόσβαση σε περίθαλψη, στην ποιότητά της, καθώς και όσον αφορά 
την απόδοση και παραγωγικότητα26 του τομέα της υγείας. Σε πρόσφατη έρευνα μεγάλης κλίμακας 
εντοπίζονται οι πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους συστήματα και επιχειρήσεις από 
διάφορα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τις πτυχές του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο πλαίσιο της ηλ-
υγείας ως βασικούς καταλύτες αλλαγής και αύξησης της παραγωγικότητας σε πεδία όπως οι 
υποδομές και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι εσωτερικές επιχειρησιακές διεργασίες, οι διαδικασίες 
δημοσίων αγορών και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, το μάρκετιγκ και οι πωλήσεις, 
καθώς και λειτουργίες των διευρυμένων επιχειρήσεων27. Καθώς πρόκειται για κλάδο υπηρεσιών 
στον δημόσιο τομέα, ποσοστό περίπου 80% του κόστους του τομέα αναφέρεται σε ανθρώπινους 

                                                 
23 Απόφαση αριθ. 1786/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 για 
τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας (2003-2008), ΕΕ L 271 της 9.10.2002 
24 Βλ. την εαρινή έκθεση του 2004: Προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, COM(2004) 29, 21.1.04. Η Επιτροπή 
προωθεί τις ιδέες αυτές σε ανακοίνωση σχετικά με την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού στο πεδίο της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης για το 2004. Η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού προβλέπεται για να βοηθήσει τα κράτη μέλη για να αναπτύξουν 
σταδιακά τις δικές τους πολιτικές, ενώ περιλαμβάνει τον ορισμό κατευθυντήριων γραμμών, την καθιέρωση ποσοτικής και 
ποιοτικής αξιολόγησης, τη μεταφορά των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών σε εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, 
καθώς και την παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανασκόπηση από ομοτίμους - βλ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2000. Συμπεράσματα 
της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας, 23-24 Μαρτίου 2000.  
25 Εαρινή Έκθεση 2004: Προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, COM(2004) 29, 21.1.2004. 
26 Τα συστήματα και οι υπηρεσίες ηλ-υγείας μπορούν να μειώσουν το κόστος και να αυξήσουν την παραγωγικότητα 
σε πεδία όπως i) έκδοση λογαριασμών και τήρηση μητρώων, ii) περιορισμός ιατρικών λαθών, iii) περιορισμός περιττής 
περίθαλψης και iv) εξοικονομήσεις μέσω ηλ-εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο των P.M. Danzon και 
M. Furukawa, e-Health: Effects of the Internet on Competition and Productivity in Health Care (2001), στο The Economic 
Payoff from the Internet Revolution, the Brookings Task Force on the Internet, Brookings Institution Press: Ουάσιγκτον.  
27 Stroetmann K.A. and V.N. Stroetmann (2004) Electronic business in the health and social services sector – Sector 
Impact Study No. 10-I (draft). The European e-business W@tch 2003/4, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση 
Επιχειρήσεις: Βρυξέλλες/Βόννη, Φεβρουάριος 2004. 
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πόρους. Τόσο στα παλιά όσο και στα νέα κράτη μέλη, ποσοστό 75% του συνόλου των δαπανών 
προέρχεται από δημόσιους πόρους28. 

Ο όγκος και η συνθετότητα των πληροφοριών και γνώσεων που αναφέρονται στην υγεία έχει 
αυξηθεί σε βαθμό ώστε η επεξεργασία των πληροφοριών να αποτελεί μείζονα συνιστώσα κάθε 
οργανισμού υγείας. Ο τομέας της υγείας αποτελεί σαφώς τομέα έντασης πληροφοριών, με 
αυξανόμενη εξάρτηση από τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Οι εν λόγω 
τεχνολογίες υποστηρίζουν την πρόοδο στην ιατρική έρευνα, τη βελτίωση της διαχείρισης και τη 
διάδοση των ιατρικών γνώσεων, καθώς και τη μετάβαση προς την αποδεικτική ιατρική (βασισμένη 
σε ενδείξεις). Τα εργαλεία της ηλ-υγείας υποστηρίζουν τη συγκέντρωση, ανάλυση και αποθήκευση 
κλινικών δεδομένων σε όλες τις μορφές·τα εργαλεία πληροφοριών παρέχουν πρόσβαση στα πλέον 
πρόσφατα ευρήματα, ενώ με τα εργαλεία επικοινωνιών καθίσταται δυνατή η συνεργασία μεταξύ 
πολλών και διαφορετικών οργανισμών και ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 

1.4.1.4 Αναβάθμιση των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας: ασθενείς και υγιείς πολίτες 

Οι πολίτες, τόσο ασθενείς όσο και υγιείς, μπορούν να επωφεληθούν έχοντας καλύτερη προσωπική 
εκπαίδευση σε θέματα υγείας και βελτιωμένη προφύλαξη από ασθένειες. Χρειάζονται υποστήριξη 
για να διαχειριστούν τις ασθένειές τους, τους κινδύνους που διατρέχουν –συμπεριλαμβανομένων 
και των επαγγελματικών ασθενειών- και του τρόπου ζωής τους. Αυξάνεται ο αριθμός ατόμων που 
αναζητούν ενεργά πληροφορίες σχετικά με την ιατρική τους κατάσταση29. Επιδιώκουν ενεργό 
συμμετοχή σε αποφάσεις που αφορούν την υγεία τους και όχι απλή αποδοχή της σημαντικής 
ανισότητας ("ασυμμετρίας") γνώσεων μεταξύ αυτών και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Οι 
υπηρεσίες της ηλ-υγείας παρέχουν έγκαιρη πληροφόρηση προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 
ατόμων. Για την εκπαίδευση σε θέματα υγείας, την ασφάλεια ατόμων, διεργασιών και 
εγκαταστάσεων στην εργασία30, καθώς και διαχείριση του τρόπου ζωής διατίθενται εξειδικευμένοι 
επιγραμμικοί πόροι. Η Επιτροπή ανέπτυξε δραστηριότητα όσον αφορά την καθιέρωση ποιοτικών 
κριτηρίων για δικτυακούς τόπους σχετικά με θέματα υγείας31 και την προσβασιμότητα των 
δικτυακών τόπων32. 

Σήμερα διατίθενται επίσης και εξατομικευμένα συστήματα παρακολούθησης και υποστήριξης 
ασθενών -π.χ. φορετά ή μοσχεύσιμα συστήματα επικοινωνιών για συνεχή παρακολούθηση της 
καρδιακής κατάστασης των ασθενών. Τα συστήματα αυτά μπορούν να συμβάλουν στην 
συντόμευση ή πλήρη αποφυγή της παραμονής των ασθενών σε νοσοκομείο, με παράλληλη 
εξασφάλιση της παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας τους.  

Η πρόσβαση σε περιεκτικούς και ασφαλείς ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας αποδεδειγμένα 
βελτίωσε την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών. Με τον τρόπο αυτό θα 
διευκολυνθεί η ενδεδειγμένη θεραπεία των ασθενών παρέχοντας στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
καλύτερη γνώση του ιστορικού του ασθενούς και των προηγούμενων επεμβάσεων από άλλους 
συναδέλφους τους. Εφόσον εξασφαλιστεί διαλειτουργικότητα, με δεδομένη την κινητικότητα των 
ασθενών, ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος θα βελτιώσει επίσης τους όρους της θεραπείας σε άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
                                                 
28 Βλ. υποσημείωση 15. 
29 Detmer, D.E., P.D. Singleton, A. Macleod, S. Wait, M. Taylor, and J. Ridgwell (2003), The Informed Patient: Study 
Report, Cambridge University Health, Judge Institute of Management: Καίμπριτζ, ΗΒ. Μάρτιος 2003. 
30 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια για την Υγεία στην Εργασία διαθέτει ευρύ φάσμα διαδικτυακών πόρων 
σχετικά με πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών, καθώς και με οδηγούς βέλτιστης πρακτικής για εργοδότες και εργαζόμενους. 
Βλ. http://europe.osha.eu.int/. 
31 Ανακοίνωση για το πρόγραμμα δράσης eEurope 2002: Ποιοτικά κριτήρια για δικτυακούς τόπους σχετικά με θέματα 
υγείας http://europa.eu.int/information_society/eeurope/ehealth/index_en.htm. 
32 COM(2001) 529. Πρόγραμμα δράσης eEurope 2002: Προσβασιμότητα δημόσιων δικτυακών τόπων και του 
περιεχομένου τους:  
http://europa.eu.int/information_society/topics/citizens/accessibility/web/wai_2002/cec_com_web_wai_2001/index_en.htm 
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1.4.1.5 Συνδρομή στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 

Το κύριο καθήκον των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας είναι η παροχή περίθαλψης βέλτιστης 
ποιότητας στα πλαίσια των διαθέσιμων πόρων και, κυρίως, σύμφωνα με τον όρκο του Ιπποκράτη, 
τηρώντας την αρχή της μη ζημίας για τον ασθενή (primum non nocere). Ωστόσο, ιατρικά σφάλματα 
συνεχίζουν, δυστυχώς, να παρουσιάζονται. Ορισμένα από αυτά ενδέχεται να αποφευχθούν33 με 
ορθή χρήση συστημάτων ηλ-υγείας που μπορούν να παρέχουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες, να 
προειδοποιούν, και να γνωστοποιήσουν ευρύτερα περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής, συμβουλές 
εμπειρογνωμόνων και αποτελέσματα κλινικής θεραπείας.  

Τα εργαλεία και οι εφαρμογές της ηλ-υγείας μπορούν να εξασφαλίσουν ταχεία και εύκολη 
πρόσβαση στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, μόλις αυτό απαιτηθεί. Μπορούν να υποστηρίξουν τη 
διάγνωση μέσω μη επεμβατικών συστημάτων που βασίζονται σε απεικόνιση. Υποστηρίζουν τους 
χειρουργούς κατά τον σχεδιασμό κλινικών επεμβάσεων με χρησιμοποίηση ψηφιακών δεδομένων 
για τους συγκεκριμένους ασθενείς, παρέχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένους πόρους εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, ενώ εξασφαλίζουν σε ακτινολόγους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε (ιατρική) 
απεικόνιση από όπου βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό επανακαθορίζεται και επεκτείνεται ο τόπος 
εργασίας. Η ψηφιακή μεταφορά δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης 
δικτύωσης μεταξύ κλινικών φορέων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αναφοράς -όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση σχετικά με την 
κινητικότητα των ασθενών, όπου υπάρχει μέριμνα για την εν λόγω πρωτοβουλία. Ο ηλεκτρονικός 
ιατρικός φάκελος επιτρέπει επίσης την άντληση πληροφοριών για σκοπούς έρευνας, διαχείρισης, 
δημόσιας υγείας ή άλλων συναφών συστατικών στοιχείων προς όφελος του ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού. 

Από την ηλεκτρονική υγεία δεν επωφελείται μόνο το ιατρικό προσωπικό, αλλά το σύνολο του 
προσωπικού που απασχολείται στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτών, 
μέριμνας και περίθαλψης και διοικητικού προσωπικού (το 2002, το προσωπικό αυτό ανερχόταν σε 
17,5 εκατομμύρια άτομα στην μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών μελών ή ποσοστό 
9,3% του συνολικού εργασιακού δυναμικού)34. Η ηλ-υγεία μπορεί, περαιτέρω, να συμβάλλει στην 
επίτευξη ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος για τους απασχολούμενους στην υγεία. (Η 
υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ποσοστό ατυχημάτων 30% 
υψηλότερο από τον μέσο όρο των καταγεγραμμένων ατυχημάτων ανά τομέα35. Τα περισσότερα 
ατυχήματα αναφέρονται σε μολυσματικές νόσους και κινδύνους, ραχιαίους τραυματισμούς, 
ηλεκτροπληξίες και κινδύνους που συνδέονται με ηλεκτρικό εξοπλισμό ή αέρα υπό πίεση).  

1.4.1.6 Υποστήριξη των υγειονομικών αρχών και των διοικητικών στελεχών στον τομέα της υγείας 

Οι υγειονομικές αρχές και τα διοικητικά στελέχη είναι υπεύθυνοι για την ορθή οργάνωση και 
λειτουργία των συστημάτων υγείας. Το έργο τους εκτελείται στο πλαίσιο αυξανόμενων πιέσεων 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση και μεγαλύτερων προσδοκιών εκ μέρους των ασθενών. Τα 
συστήματα ηλ-υγείας μπορούν να διαδραματίσουν μείζονα ρόλο στην αντιμετώπιση των πιέσεων 
αυτών, καθιστώντας τον τομέα της υγείας παραγωγικότερο και αποδίδοντας καλύτερα 
αποτελέσματα με μικρότερους πόρους. Η σήμερα διαθέσιμη συσσώρευση και επεξεργασία 
πληροφοριών που βασίζεται σε χαρτί παρουσιάζει δυστυχώς μείζονες περιορισμούς.  

Η ορθή διαχείριση δημόσιας και κλινικής υγείας μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο βάσει 
περιεκτικών και υψηλής ποιότητας διοικητικών και κλινικών δεδομένων. Οι υγειονομικές αρχές στα 

                                                 
33 Silber, Denise (2003) Comment améliorer le système de santé? Harvard University Colloquium, Αύγουστος 2003. 
Espace Européen, 17 Οκτωβρίου, 2003.  
34 Labour Force Survey 2002, δημοσιεύτηκε το 2003. Βλ. επίσης Employment in Europe 2003: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/employ_en.htm.  
35 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Προσαρμογή στις αλλαγές της εργασίας και της κοινωνίας: Μια νέα κοινοτική 
στρατηγική υγείας και ασφάλειας 2002-2006, COM(2002) 118 τελικό, Μάρτιος 2002. 
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κράτη μέλη θα επωφελούνταν από βελτιωμένη πρόσβαση σε πλέον συγκρίσιμα δεδομένα που 
αφορούν θέματα ασφάλειας. Υπάρχει ανάγκη δεδομένων και της σχετικής υποδομής που θα 
συνέβαλε στην συνεργασία μεταξύ των υγειονομικών αρχών -λόγου χάριν σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης μεταδοτικών ασθενειών. 

Ολοκληρωμένα και περιεκτικά δεδομένα μπορούν να παρέχονται έγκαιρα με τη χρήση εργαλείων 
ηλ-υγείας, όπως ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και υποστήριξη στη διαχείριση της ροής της 
περίθαλψης. Η αυτόματη εξαγωγή δεδομένων από ηλεκτρονικά συστήματα υγείας που λειτουργούν 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νομικές απαιτήσεις όσον αφορά προστασία δεδομένων και ιδιωτικής 
ζωής36 θα μπορούσαν να παρέχουν ελλείποντα δεδομένα που διευκολύνουν την κατάλληλη 
αξιολόγηση των απαραίτητων πόρων και εξαλείφουν το τεράστιο διοικητικό βάρος συμπλήρωσης 
χωριστών εντύπων για αποζημίωση -σαφές παράδειγμα κέρδους όσον αφορά την παραγωγικότητα 
που μπορεί να επιτευχθεί μέσω συστημάτων και υπηρεσιών ηλ-υγείας. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
σχηματίζουν μια συγκεκριμένη τάση με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παροχής 
υπηρεσιών υγείας37

.  

Απαραίτητα επίσης για τον τομέα της υγείας σε ευρωπαϊκή κλίμακα είναι αυξημένη δικτύωση, 
ανταλλαγή εμπειριών και δεδομένων καθώς και συγκριτική αξιολόγηση. Αυτά θα προκύψουν από 
την απαιτούμενη βελτίωση της απόδοσης και την αυξημένη κινητικότητα ασθενών και 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στο πλαίσιο της αναδυόμενης εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών. 
Προς τούτο απαιτείται η ενοποίηση κλινικών, οργανωτικών και οικονομικών πληροφοριών μεταξύ 
των μονάδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία εικονικών 
επιχειρήσεων σε επίπεδο νομικής δικαιοδοσίας και εντεύθεν38. 

Με τα συστήματα ηλ-υγείας μπορεί να αναβαθμιστούν οι δυνατότητες των διοικητικών στελεχών, 
μέσω διάδοσης περιπτώσεων βέλτισης πρακτικής και συμβολής στον περιορισμό ακατάλληλης και 
αδόκιμης θεραπείας. Πρόκειται για το πλέον σημαντικό βήμα όσον αφορά διάθεση πόρων και 
εξασφάλιση ευρείας πρόσβασης όλων σε ποιοτική περίθαλψη. Επιπλέον, με την ηλ-υγεία 
διανοίγονται νέες ευκαιρίες για άτομα που κατοικούν σε απόμακρες περιοχές που διαθέτουν 
περιορισμένες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και περιθωριοποιημένες ομάδες 
(όπως άτομα με διάφορους βαθμούς αναπηρίας39 40). Η ηλεκτρονική υγεία αποτελεί ήδη απόδειξη, 
στην Ευρώπη και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, ότι μπορεί να προσφέρει μια πλατφόρμα υπηρεσιών 
τηλεϊατρικής, όπως τηλεξέταση (δεύτερη ιατρική γνώμη), τηλεπαρακολούθηση και 
τηλεμέριμνα/περίθαλψη, είτε στο σπίτι ή στο νοσοκομείο41 42. 

1.4.1.7 ηλ-υγεία: ο τρίτος μεγαλύτερος κλάδος στον ευρωπαϊκό τομέα υγείας 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη43, η ηλ-υγεία εμφανίζεται ως ο νέος "κλάδος", παράλληλα με τη 
φαρμακευτική βιομηχανία και τον κλάδο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Οι δαπάνες για την 
ηλ-υγεία είναι πιθανό έως το 2010 να φθάσουν ποσοστό 5% του συνολικού προϋπολογισμού για 

                                                 
36 Οδηγία 95/46/EΚ για την προστασία των δεδομένων. ΕΕ L 281, 23.11.1995. 
37 Εαρινή Έκθεση 2004: Προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, COM(2004) 29, 21.1.2004. 
38 A. Rossi Mori. Integrated clinical information systems: an essential resource – an opportunity for international 
cooperation. Σχέδιο υπό κατάρτιση, 11 Φεβρουαρίου 2004, προς δημοσίευση στο Swiss Medical Informatics Journal. Εαρινή 
έκδοση 2004.  
39 Απασχόληση και κοινωνική διάσταση της κοινωνίας της πληροφορίας, έγγραφο εργασίας eInclusion, 2003.  
40 Braun, A; A. Constantelou, V. Karounou, A. Ligtoet, & J-C. Burgelman (2003) Prospecting ehealth in the context of 
a European Ageing Society: Quantifying and qualifying needs. Τελική έκθεση. Nοέμβριος 2003. IPTS/ESTO: Σεβίλη, Ισπανία. 
41 Βλ. L. Beolchi (επιμέλεια) (2003) Telemedicine glossary, 5th edition, 2003 working document. Glossary of concepts, 
technologies, standards and users. Γενική Διεύθυνση Κοινωνία της Πληροφορίας: Βρυξέλλες, Βέλγιο, Σεπτέμβριος 2003, 
όπου περιλαμβάνεται ευρύτατο φάσμα ορισμών ιδίως αναφορικά με την ιατρική περίθαλψη στο σπίτι. 
42 Σειρά περιπτώσεων βέλτιστης πρακτικής στο πεδίο της τηλε-επίσκεψης και της τηλεπερίθαλψης/μέριμνας 
υποβλήθηκαν στη διάσκεψη eHealth 2004 και περιλαμβάνονται στη σχετική έκθεση. Βλ. 
http://www.ehealthconference2004.ie και http://www.e-europeawards.org/. 
43 Deloitte and Touche (2003) eHealth. Health Information Network Europe. Τελική έκθεση.  
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την υγεία των 25 κρατών μελών, από μόλις 1% το 2000 (για τα 15 κράτη μέλη)44. Οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις έχουν κάθε ευκαιρία να καταστούν ιδιωτικοί παγκόσμιοι συντελεστές στον νέο αυτό 
κλάδο.  

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στον 
φαρμακευτικό κλάδο και στον αντίστοιχο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Στην φαρμακευτική 
έρευνα, νέες τεχνολογίες βοηθούν τους επιστήμονες στην προσομοίωση και συσσώρευση 
δεδομένων από κλινικές δοκιμές καθώς και στον έλεγχο νέων θεωριών. Τα πλέον πρόσφατα 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι εξοπλισμένα με ισχυρό λογισμικό που συμβάλλει στις επιδόσεις 
και στην ασφάλειά τους –π.χ. μέσω τηλεπαρακολούθησης λειτουργιών- παρέχοντας έτσι 
υποστήριξη για τη λήψη αποφάσεων σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ή/και ασθενείς.  

1.4.2 Οι δράσεις εναρμόνισης των Ευρωπαϊκών Κρατών 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι προτεινόμενες στρατηγικές από τα κράτη μέλη για την 
ηλεκτρονική υγεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως οι στρατηγικές αυτές καλύπτουν και τα θέματα 
κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής ασφάλισης. 

Πίνακας 29 Στρατηγικές των ευρωπαϊκών Χωρών στην ηλεκτρονική υγεία 

ΧΩΡΑ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ (ΠΗΓΗ EHEALTH ERA) 
ΑΥΣΤΡΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ HTTP://WWW.CHIPKARTE.AT/  
ΒΕΛΓΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HL7 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1998 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ WWW.HEALTH.FGOV.BE/TELEMATICS  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟ 2006 
ΚΥΠΡΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Ο 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 2006. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2007.  
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
HTTP://WWW.MOH.GOV.CY/MOH/MOH.NSF/COMPUTER_EN/COMPUTER_EN?OPENDOCUME
NT/  

ΤΣΕΧΙΑ ΔΡΑΣΗ «NATIONAL ACTION PLAN EEUROPE+ CZECH REPUBLIC, 2002» ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ. ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ HTTP:// HTTP://WWW.MICR.CZ/, HTTP:// 
HTTP://WWW.MZCR.CZ/, HTTP://WWW.IZIP.EU  

ΔΑΝΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΠΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΣΗΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (MEDCOM). ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
NATIONAL IT STRATEGY 2003-2007 FOR THE DANISH HEALTH CARE SERVICE.NATIONAL 
BOARD OF HEALTH - THE MINISTRY OF THE INTERIOR AND HEALTH,MAY 2003. AVAILABLE 
ONLINE AT: 
HTTP://WWW.SST.DK/PUBL/PUBL2004/NATIONAL_IT_STRATEGY.PDF  
DANISH NATIONAL BOARD OF HEALTH: 
HTTP://WWW.SST.DK/DEFAULT.ASPX?LANG=EN  
MEDCOM - THE DANISH HEALTHCARE DATA NETWORK. 
HTTP://WWW.MEDCOM.DK/WM109991  
SUNDHED.DK - THE DANISH NATIONAL HEALTH PORTAL. 

                                                 
44 The European e-Business Report - 2002/2003 edition. A portrait of e-business in 15 sectors of the EU 
economy – 1η συνοπτική έκθεση του e-Business W@tch. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Επίσημων Δημοσιεύσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003. ISBN 92-894-5118-1·Empirica, SIBIS, Benchmarking Highlights 2002: Towards the 
Information Society in Europe and the US, Mάιος 2003. Βλ. http://www.empirica.biz/sibis/. 
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HTTP://WWW.SUNDHED.DK  
ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ 

ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2006 ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 2006-2015». 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ. 

ΕΣΘΟΝΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (99% ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΧΟΥΝ Η/Υ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 
EHEALTH IN ESTONIA (MAY, 2006) BY KRISTIINA REBANE, MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS OF 
ESTONIA: WWW.EHEALTHCONFERENCE2006.ORG/PDF/REBANE.PDF 
THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS (MOSA), ESTONIA WEB SITE: 
HTTP://WWW.SM.EE/ENG/PAGES/INDEX.HTML  

ΦΙΛΑΝΔΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΤΟ 1996, ΕΝΩ ΤΟ 2006 ΕΓΙΝΕ Η ΠΡΩΤΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΤΥΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2002. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ; 
HEALTH SERVICES IN FINLAND. FINNISH MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL AFFAIRS. 
HTTP://WWW.STM.FI/RESOURCE.PHX/ENG/SUBJT/HEALT/HSERV/INDEX.HTX  
HEALTHCARE POLICY REFERENCE LIST. MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH. 
HTTP://WWW.STM.FI/RESOURCE.PHX/ENG/SUBJT/HEALT/INDEX.HTX  

ΓΑΛΛΙΑ CPS (CARTE DE PROFESSIONNEL DE SANTE – HEALTH PROFESSIONAL CARD), 2003 ΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (SESAME I) 
SESAM-VITALE SYSTEM USES A MICROPROCESSOR CARD (CARTE VITALE) ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (FEUILLES DE SOINS ÉLECTRONIQUES, FSE) 
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ JUPPE ΤΟ 1996. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
HTTP://WWW.SANTE.GOUV.FR/HTM/DOSSIERS/T2A/DOC_PDF/EHEALTH_FRANCE2.PDF#SEA
RCH=%22%22E-HEALTH%20IN%20FRANCE%22%22  
HTTP://WWW.ASSEMBLEE-NATIONALE.FR/12/PDF/RAP-OFF/I1686-T1.PDF  
HTTP://WWW.EUSER-
EU.ORG/EUSER_EHEALTHCOUNTRYBRIEF.ASP?CASEID=2220&CASETITLEID=1061&MENUID=1
18  
HTTP://WWW.LEGISLATION.CNAV.FR/TEXTES/LOI/TLRLOI_2004810_13082004.HTM  
HTTP://WWW.HANBULTECH.COM/HANBULTECH/FR/DOWNLOAD/29_JUIN/PRESENTATION
%20DGE-STSI%202.PDF  
HTTP://WWW.ADMI.NET/LITERACY/PAGSI/  
HTTP://WWW.D-M-P.ORG/  
HTTP://WWW.GIP-CPS.FR/UK/INTRO/INDEX.HTML  
HTTP://WWW.SESAM-VITALE.FR/PROGRAMME/PROGRAMME_ENG.ASP  
HTTP://WWW.NETCARDS-PROJECT.COM/INDEX.PHP  
HTTP://WWW.SANTE.FR  
HTTP://WWW.PLANCANCER.FR/  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ THE GERMAN EHEALTH STRATEGY, 2005 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALE SICHERUNG (2005): THE GERMAN 
EHEALTH STRATEGY. BERLIN/BONN, JULY. 
BUNDESMINISTERIUM FÜR GESUNDHEIT (FEDERAL MINISTRY FOR HEALTH) 
HTTP://WWW.BMG.BUND.DE  
GESELLSCHAFT FÜR TELEMATIK 
HTTP://WWW.GEMATIK.DE  
ELECTRONIC HEALTH CARD 
HTTP://WWW.DIMDI.DE/STATIC/DE/EHEALTH/KARTE/INDEX.HTM;  
HTTP://WWW.DIE-GESUNDHEITSKARTE.DE/  

ΟΥΓΓΑΡΙΑ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΠΡΟΝΟΙΑ , 2003 
- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗEHEALTH, 2004 
- ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (300.000 ΚΑΡΤΕΣ ΤΟ 2005). 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
HUNGARIAN INFORMATION SOCIETY STRATEGY, HEALTH AND SOCIAL SERVICES 
HTTP://WWW.ESKI.HU/EPROGRAM/ENGLISH/MITSESZ.PDF  
EHEALTH IN HUNGARY – A SHORT INTRODUCTION 
HTTP://WWW.ESKI.HU/EPROGRAM/ENGLISH/ENGLISH_INDEX.HTM  
 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟ 2005 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ HEALTH SERVICE 
EXECUTIVE (HSE) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
EMBEDDING THE E IN HEALTH 
HTTP://WWW.HEBE.IE/PUBLICATIONS/SUBJECTAREA/INFORMATIONCOMMUNICATIONTEC
HNOLOGY/ICTSTRATEGY/FILETOUPLOAD,1933,EN.PDF  
NATIONAL HEALTH INFORMATION STRATEGY 
HTTP://WWW.DOHC.IE/ISSUES/HEALTH_STRATEGY/  

ΙΤΑΛΙΑ NEW NATIONAL HEALTHCARE INFORMATION SYSTEM (NSIS), 02/2001 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
MINISTERIO DELLA SALUTE 
HTTP://WWW.MINISTEROSALUTE.IT/NSIS/NSIS.JSP  
STRATEGIA ARCHITETTURALE PER LA SANITÀ ELETTRONICA 
WWW.INNOVAZIONE.GOV.IT/ITA/STRUTTURA/DIPARTIMENTO/PROGETTI/ALLEGATI/TSE-
IBSE_STRATEGIA_ARCHITETTURALE.PDF  
TSE 
HTTP://WWW.SANITAELETTRONICA.GOV.IT/XOOPS/  

ΛΕΤΟΝΙΑ “EHEALTH IN LATVIA, 2005 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LATVIA 
HTTP://WWW.VM.GOV.LV  
HEALTH COMPULSORY INSURANCE STATE AGENCY 
HTTP://WWW.VOAVA.GOV.LV  
E-LATVIA 2005-2008 
HTTP://WWW.EPS.GOV.LV  

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ “EHEALTH STRATEGY FOR 2005-2010 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA 
HTTP://WWW.SAM.LT  
ELEKTRONINES SVEIKATOS STRATGIJA 2005-2010 (HEALTH ECONOMICS CENTRE: 
LITHUANIAN E-HEALTH STRATEGY) 
HTTP://WWW.SAM.LT/IMAGES/DOKUMENTAI/ESVEIKATA/ESVEIKATA_STRATEGIJA_ 
WEB020.DOC  

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥ
ΡΓΟ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
MINISTERE DE LA SANTE, WWW.MS.ETAT.LU  
MINISTERE DE LA SECURITE SOCIALE, WWW.MSS.ETAT.LU  
ELUXEMBOURG,A SPECIALISED BODY WHICH COORDINATES ICT PROGRAMS,ASSISTS AND 
IMPLEMENTS EGOVERNMENT PROJECTS UNDER THE AUTHORITY OF THE MINISTRY OF 
PUBLIC ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIVE REFORM, WWW.ELUXEMBOURG.LU  
HEALTHNET LUXEMBOURG(R), A SECURE TELEMATIC NETWORK FOR HEALTHCARE 
PROFESSIONALS IN THE GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG, WWW.HEALTHNET.LU  

ΜΑΛΤΑ NATIONAL EHEALTH VISION AND STRATEGY, 2006 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
MINISTRY FOR HEALTH, THE ELDERLY, AND COMMUNITY CARE, EHEALTH PORTAL, 
HTTP://WWW.EHEALTH.GOV.MT  
EHEALTH MALTA, 
HTTP://WWW.SAHHA.GOV.MT/SHOWDOC.ASPX?ID=378&FILESOURCE=4&FILE=EHEALTH.PDF 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟ NATIONAL IT INSTITUTE FOR 
HEALTHCARE (NICTIZ) 
ΝATIONAL INFRASTRUCTURE FOR HEALTHCARE (AORTA), 2006. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
ICT IN DUTCH HEALTHCARE, HTTP://WWW.MINVWS.NL/IMAGES/ICT-IN-NL_TCM20-
108136.PDF  
MINISTRY OF HEALTH,WELFARE AND SPORT, WWW.MINVWS.NL  
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NATIONAAL ICT INSTITUUT IN DE ZORG, WWW.NICTIZ.NL  
ΠΟΛΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ CENTRE FOR HEALTHCARE 

INFORMATION SYSTEMS, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ.  
«POLAND – EHEALTH STRATEGY FOR 2004 – 2006», 2004, «STRATEGY OF INFORMATION 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN HEALTH CARE AND INTRODUCTION OF THE 
EUROPEAN HEALTH INSURANCE CARD», 2005. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: HTTP://WWW.MZ.GOV.PL/, HTTP://WWW.CSIOZ.GOV.PL/, 
HTTP://WWW.ZOZ.ORG.PL/, HTTP://WWW.REJESTRZOZ.GOV.PL/RZOZ/  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
HEALTH PORTAL OF THE MINISTRY OF HEALTH, HTTP://WWW.PORTALDASAUDE.PT  
HEALTH DIRECTORATE GENERAL, WWW.DGS.PT  
CITIZENS CARD, WWW.CARTAODOCIDADAO.PT  

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΗΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, HTTP://WWW.MS.RO/  
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY, 
HTTP://MCTI.RO/INDEX.PHP?L=1  
NATIONAL HOUSE OF HEALTH INSURANCE, HTTP://WWW.CASAN.RO/  
ROMANIAN SOCIETY OF MEDICAL INFORMATICS, HTTP://MEDINFO.UMFT.RO/RSMI/  

ΣΛΟΒΑΡΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. ΤΟ 2006 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ «EHEALTH ROADMAP AND ACTION PLAN» ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΩΣ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ EHEALTH RELATED ‘THINK-TANK. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: HTTP://WWW.GOV.HEALTH.SK  

ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ «EHEALTH2010» ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 2005 ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΟ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, MINISTRY OF HEALTH,  
HTTP://WWW.MZ.GOV.SI/INDEX.PHP?ID=713&L=1 EHEALTH2010 – STRATEGIC PLAN FOR THE 
SLOVENIAN HEALTH SECTOR INFORMATISATION, MINISTRY OF HEALTH OF REPUBLIC OF 
SLOVENIA, DECEMBER 2005 
HEALTH INSURANCE CARD, HTTP://WWW.ZZZS.SI/KZZ/ANG/HIC_INDX.HTM 

ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ HEALTH ON LINE 2010, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ 2005 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: PLAN FOR QUALITY IN THE NATIONAL HEALTH SYSTEM: 
HTTP://WWW.MSC.ES/EN/NOVEDADES/DOCS/PLANCALIDADSNS.PDF  
PLAN AVANZA: HTTP://WWW.PLANAVANZA.ES/INDEX.HTML  

ΣΟΥΗΔΙΑ Ο ΦΟΡΕΑΣ CARELINK ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ. ΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
NATIONAL STRATEGY FOR EHEALTH. S2006.019, MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL 
AFFAIRS,MAY 2006 
HTTP://WWW.SWEDEN.GOV.SE/CONTENT/1/C6/06/43/24/F6405A1C.PDF  
PLAN OF ACTIVITIES THE SWEDISH GOVERNMENT STRATEGY GROUP ON IT POLICY. 
MINISTRY OF INDUSTRY, EMPLOYMENT AND COMMUNICATIONS, DECEMBER 2005 
HTTP://WWW.SWEDEN.GOV.SE/CONTENT/1/C6/02/24/11/167F9CE7.PDF  
SJUNET -THE SWEDISH HEALTHCARE NETWORK 
 
HTTP://WWW.ITSWEDEN.COM/DOCFILE/31930_SJUNET_THE_SWEDISH_HEALTHCARE_NETW
ORK.PDF  
CARELINK HOME PAGE HTTP://WWW.CARELINK.SE/  

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΟΙ 4 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΗΖΟΥΝ ΤΟ Η.Β. (ΑΓΓΛΙΑ, ΣΚΟΤΙΑ, ΟΥΑΛΙΑ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑ) 
ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ:  
DEPARTMENT OF HEALTH, 
HTTP://WWW.DH.GOV.UK/POLICYANDGUIDANCE/INFORMATIONPOLICY/FS/EN  
NHS CONNECTING FOR HEALTH, HTTP://WWW.CONNECTINGFORHEALTH.NHS.UK  
DEPARTMENT OF HEALTH, SOCIAL SERVICES AND PUBLIC SAFETY (HPSS), INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGY STRATEGY, HTTP://WWW.DHSSPSNI.GOV.UK/ICT-
STRATEGY.PDF  
DELIVERING FOR HEALTH, 
HTTP://WWW.SCOTLAND.GOV.UK/RESOURCE/DOC/76169/0018996.PDF 
NHS WALES, INFORMING HEALTHCARE, 
HTTP://WWW.WALES.NHS.UK/IHC/DOCUMENTS/IHC_A5-E.PDF  
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Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης με βάση τις κατηγορίες που 
έχουν επιλεγεί των στρατηγικών των χωρών της Ε.Ε. 

Πίνακας 4.2 Κατηγοριοποίηση στρατηγικών κρατών της Ε.Ε. 
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1.5 Ο ρόλος της ιατρικής πληροφορικής 

1.5.1 Γενικά 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στις μέρες μας έχει σαν αποτέλεσμα την ηλεκτρονική υγεία 
(e-health), αλλά λίγοι είναι σε θέση να διατυπώσουν έναν σαφή ορισμό για αυτόν το νέο όρο. Ο 
όρος ηλεκτρονική υγεία, κυρίως από το 1999 και μετά, χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
οτιδήποτε έχει σχέση με υπολογιστές, επικοινωνίες και ιατρική. Πρόκειται για την απόρροια μιας 
προσπάθειας να επεκταθούν οι αρχές και οι «υποσχέσεις» της Κοινωνίας της Πληροφορίας στον 
χώρο της υγείας και να τονιστούν οι νέες δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο στον τομέα της 
ιατρικής περίθαλψης, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν στις: 

• Δυνατότητα των πολιτών να αλληλεπιδρούν on-line με τα συστήματά τους (B2C = 
"business to consumer"), 

• Βελτιωμένες δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων ανάμεσα σε οργανισμούς υγείας (B2B = 
"business to business"), 

• Νέες δυνατότητες για peer-to-peer επικοινωνία των πολιτών (C2C = "consumer to 
consumer"). 

Αν επιχειρούσαμε έναν ευρύτερο ορισμό του όρου ηλεκτρονική Υγεία, αυτός θα μπορούσε να 
είναι: Η ηλεκτρονική υγεία είναι ένας τομέας της ιατρικής πληροφορικής και των τηλεματικών 
εφαρμογών της, της δημόσιας υγείας και της βιομηχανίας, που αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας και 
πληροφορικής, οι οποίες προσφέρονται ή ενισχύονται μέσω του διαδικτύου και των σχετικών με 
αυτό τεχνολογιών. Με την ευρύτερη έννοια ο όρος δεν χαρακτηρίζει μόνο την τεχνολογική 
ανάπτυξη αλλά και έναν τρόπο σκέψης, μια συμπεριφορά και μια δέσμευση για βελτίωση της 
περίθαλψης τοπικά και διεθνώς με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

Το όλο θέμα του ορισμού της ηλεκτρονικής υγείας παραμένει γενικότερα αντικείμενο συζήτησης, 
καθώς αφενός υπάρχουν πολυάριθμες και ποικίλης ακρίβειας απόψεις, αφετέρου ο τομέας έρευνας 
και εφαρμογών βρίσκεται διαρκώς σε εξέλιξη και άρα αναπροσαρμογή  

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής υγείας είναι: 

• Αποδοτικότητα (Efficiency): Μια από τις υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας είναι να 
αυξήσει την αποδοτικότητα της ιατρικής περίθαλψης, μειώνοντας το κόστος. Ένας πιθανός 
τρόπος μείωσης του κόστους είναι η αποφυγή διπλών ή μη απαραίτητων διαγνωστικών ή 
θεραπευτικών διαδικασιών μέσω επικοινωνίας ανάμεσα στους φορείς υγείας και τον πολίτη. 

• Βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης: Η αύξηση της αποδοτικότητας δεν μειώνει μόνο το 
κόστος αλλά βελτιώνει ταυτόχρονα και την ποιότητα. Η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να 
βελτιώσει την ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης επιτρέποντας για παράδειγμα συγκρίσεις 
ανάμεσα στους παροχείς υγείας.  

• Επιστημονική τεκμηρίωση (Evidence based): Οι ενέργειες της ηλεκτρονικής υγείας πρέπει 
να τεκμηριώνονται με την έννοια ότι η αποδοτικότητά τους πρέπει να αποδεικνύεται με 
επιστημονικές μεθόδους. 

• Ενδυνάμωση πολιτών και ασθενών: Οι βάσεις δεδομένων υγείας και ο προσωπικός 
ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος καθίστανται προσβάσιμα από το διαδίκτυο. Ανοίγονται 
έτσι νέοι ορίζοντες για ανθρωποκεντρικά συστήματα υγείας και διευκολύνεται ο ασθενής 
στις επιλογές του.  
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• Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης: Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη νέας σχέσης ανάμεσα στον 
ασθενή και τον επαγγελματία της υγείας, προς μια συνεργασία στην οποία οι αποφάσεις θα 
λαμβάνονται με κοινό τρόπο. 

• Συνεχής Εκπαίδευση: Επιτρέπεται η εκπαίδευση των γιατρών και του παραϊατρικού 
προσωπικού από online πηγές (συνεχής ιατρική εκπαίδευση) αλλά και των πολιτών (για 
παράδειγμα ιατρικές πληροφορίες πρόληψης). 

• Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφορίας: Αναβαθμίζονται τα μέσα διακίνησης της 
ιατρικής πληροφορίας, και κατά συνέπεια της επικοινωνίας, με έναν προτυποποιημένο 
τρόπο ανάμεσα στους διάφορους φορείς υγείας. Με αυτό τον τρόπο προάγεται και η 
διαλειτουργικότητα. Δίνεται η δυνατότητα προσπέλασης και ελέγχου σε δεδομένα όλων 
των συστημάτων με την ταυτόχρονη ύπαρξη ενός ενιαίου σημείου διαχείρισης και 
διοίκησης.  

• Επέκταση της εμβέλειας της ιατρικής περίθαλψης: η παροχή υπηρεσιών υγείας 
μεταφέρεται πέρα από τα συμβατικά όρια, τόσο με τη γεωγραφική όσο και με τη 
μεταφορική έννοια του όρου. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν online 
ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από διεθνείς παροχείς. Αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να 
είναι απλά συμβουλευτικές ή και πιο ουσιαστικές, όπως για παράδειγμα η προμήθεια 
φαρμακευτικών προϊόντων. 

• Ασφάλεια: Η ηλεκτρονική υγεία περιλαμβάνει νέες μορφές αλληλεπίδρασης ασθενή – 
γιατρού και εμπεριέχει νέες προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας, όπως για παράδειγμα, το 
ιατρικό απόρρητο. 

• Ισότητα: Η ενίσχυση της ισοτιμίας στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης είναι μια 
από τις υποσχέσεις της ηλεκτρονικής υγείας. 

 

Ο όρος "ηλεκτρονική υγεία" (eHealth) καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων βασισμένων στις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που στοχεύουν στην καλύτερη πρόληψη, διάγνωση, 
θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής. 

Η ηλεκτρονική υγεία περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ ασθενών και φορέων παροχής 
υγειονομικών υπηρεσιών, την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων και την 
επικοινωνία μεταξύ ασθενών ή απασχολουμένων στον τομέα της υγείας• περιλαμβάνει επίσης 
δίκτυα πληροφοριών για την υγεία, ηλεκτρονικά μητρώα υγείας, υπηρεσίες τηλεϊατρικής και 
ατομικά ενδυτά και φορητά επικοινωνούντα συστήματα για την παρακολούθηση και στήριξη των 
ασθενών. 

Τα εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας παρέχουν, για παράδειγμα, πρόσβαση σε πληροφορίες για την 
υγεία που μπορούν να σώσουν ζωές, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της ολοένα μεγαλύτερης 
διασυνοριακής κυκλοφορίας πολιτών και ασθενών. Η ηλεκτρονική υγεία μπορεί να αποφέρει 
σημαντικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία, βελτιώνοντας την πρόσβαση στην παρεχόμενη 
περίθαλψη καθώς και την ποιότητά της. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη συστημάτων υγείας 
προσανατολισμένων στον πολίτη και στην εν γένει αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και 
βιωσιμότητα του τομέα της υγείας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη δημιουργία ενός "ευρωπαϊκού χώρου ηλεκτρονικής υγείας", 
συντονίζοντας δράσεις και διευκολύνοντας τη συνέργεια μεταξύ συναφών πολιτικών και 
ενδιαφερομένων φορέων με στόχο την εξεύρεση καλύτερων λύσεων, την αποφυγή του 
κατακερματισμού της αγοράς και τη διάδοση ορθών πρακτικών. Ειδικότεροι στόχοι της είναι η 
δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών μητρώων υγείας με τη στήριξη της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της τυποποίησης• η ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία 
μεταξύ φορέων περίθαλψης, ώστε να υπάρχει συντονισμός των δράσεων σε περίπτωση κινδύνου για 
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τη δημόσια υγεία• η παροχή υπηρεσιών υγείας σε απευθείας σύνδεση, όπως πληροφοριών για μια 
υγιεινή ζωή και πρόληψη των ασθενειών• και, τέλος, η ανάπτυξη συστημάτων τηλεσυμβουλευτικής 
(teleconsultation), ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescribing), ηλεκτρονικής παραπομπής 
(eReferral) και ηλεκτρονικής επιστροφής των ιατρικών εξόδων. Για να στεφθεί από επιτυχία το 
εγχείρημα αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πολιτών, των ασθενών και των 
απασχολουμένων στον τομέα της υγείας και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην 
υλοποίηση των σχετικών σχεδίων και στρατηγικών. 

1.5.2 Αγορά στον τομέα των πληροφορικών συστημάτων Υγείας  

Ιστορικά, ο τομέας της ιατρικής πληροφορικής στην Ελλάδα αποτελούνταν από ανεξάρτητες και 
αυτόνομες μονάδες με μικρή έως ελάχιστη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ τους, 
ενώ η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής αντιμετωπίσθηκε επίσης αυτόνομα και κατά περίπτωση. 

Στη σημερινή εποχή όμως, η πίεση για αλλαγές και βελτιώσεις αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. 
Το χάσμα ανάμεσα στη ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από πολίτες ενημερωμένους και 
απαιτητικούς από τη μία, και την ποιότητα της προσφοράς υπηρεσιών υγείας από πλευράς του 
κράτους και των μονάδων υγείας του από την άλλη, ολοένα και μεγαλώνει. Παράλληλα, από 
πλευράς του κράτους απαιτείται πλέον αποδοτικότητα και ελαχιστοποίηση του κόστους με 
ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.  

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνωρίζονται μια σειρά από τάσεις που προδιαγράφουν την μελλοντική 
ζήτηση και το είδος των υπηρεσιών στον τομέα της ηλεκτρονικής Υγείας†. Οι τάσεις αυτές δείχνουν 
ότι σε επίπεδο πολίτη-ασθενούς και επαγγελματία της υγείας, η πρόσβαση στην πληροφορία 
καθίσταται απαραίτητη για:  

• Την αύξηση της συνειδητοποίησης των κινδύνων (π.χ. σχετικά με τις τροφές, τα 
μεταδιδόμενα νοσήματα) και την προώθηση της υγείας 

• Την ισότητα στην παροχή υπηρεσιών υγείας για καλύτερη πρόληψη, διάγνωση και 
θεραπεία 

• Το ενδιαφέρον για τις νέες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 

• Την αξιολόγηση της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία 

• Την προσωποποιημένη και συνεχή φροντίδα  

• Τη διευκόλυνση της κατ’ οίκον φροντίδας 

• Τη βελτίωση της αντίδρασης σε επείγοντα περιστατικά 

• Την ενδυνάμωση του ασθενούς και την αύξηση της συμμετοχής του στη λήψη αποφάσεων 

Σε τεχνικό επίπεδο οι τάσεις είναι: 

• Από την διακοπτόμενη στη συνεχή φροντίδα 

• Από τις επεμβατικές στις μη επεμβατικές μετρήσεις 

• Από τα παθητικά στα «ευφυή» μηχανήματα 

• Από τις μεγάλες στις μικρές συσκευές  

 

Ταυτόχρονα, η παλιά απλή σχέση γιατρού – ασθενή έχει αντικατασταθεί από μια άλλη 
πολυπλοκότερη, όπου ο ασθενής παρακολουθείται πλέον από μια ομάδα ειδικών υγείας, ο καθένας 
                                                 
†  Report to the Commission, ΤΜ Αlliance, 2003 
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από τους οποίους είναι εξειδικευμένος σε κάποιον τομέα. Έτσι, γίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη 
για ανταλλαγή και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα ενός ασθενή, από απομακρυσμένα και 
ανεξάρτητα, μέχρι σήμερα, σημεία, για πολλούς ενδιαφερόμενους (ιατρούς, νοσηλευτές, 
οικονομικές υπηρεσίες κτλ). Οι νέες ανάγκες διευρύνονται από την προσπάθεια που γίνεται να 
προαχθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, σε υπηρεσίες πρόληψης και σε υπηρεσίες φροντίδας 
χρόνιων ασθενών. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια νέα εικόνα για την αγορά των συστημάτων 
ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 

Η HIST (Κοινωνία της Τεχνολογίας και Πληροφορίας στην Υγεία) είναι μία αγορά που αυξάνει 
γρήγορα σε μέγεθος και σημασία. Στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 6% της συνολικής τρέχουσας 
ΙΤ αγοράς εκτιμώμενη στα 232 δισεκατομμύρια Ευρώ ετησίως, και το 2% της συνολικής 
Ευρωπαϊκής Αγοράς Φροντίδας της Υγείας, υπολογιζόμενη στα 724 δισεκατομμύρια Ευρώ ή σαν 
αξία αγοράς στα 14 δισεκατομμύρια Ευρώ†.  

 

1.5.3 Βασικοί κλάδοι 

Μεσολάβησαν πάνω από 5000 χρόνια για να περάσει η ανθρωπότητα από τον άβακα των Κινέζων 
στη πρώτη «αυτόματη» ξύλινη μηχανή προσθαφαιρέσεων του Pascal το 1642. Η επιστήμη της 
ιατρικής και η ανάγκη αρχειοθέτησης της ιατρικής γνώσης στάθηκαν ως αφορμή για τη δημιουργία 
του index medicus, το 1890, και αργότερα της εταιρίας IBM από τον Hollerith. Έτσι ξεκίνησε η 
θαυμαστή ιστορία της πληροφορικής, όρος που καθιερώθηκε πολύ αργότερα, μόλις το 1968, από 
Ρώσους επιστήμονες ως «informatika». Η επιστήμη της ιατρικής περίμενε μέχρι το 1954 για να δει 
τη πρώτη εφαρμογή υπολογιστών που να αφορά τον κλάδο.  

Η εισαγωγή των υπολογιστών στην ιατρική οφείλεται αρχικά στη ραγδαία αύξηση της ιατρικής και 
βιοϊατρικής πληροφορίας. Η ολοένα αυξανόμενη ιατρική έρευνα δημιούργησε την ανάγκη 
διαχείρισης της γνώσης και της εμπειρίας που προκύπτει από αυτή. Σε αυτό τον χώρο 
δημοσιεύονται 600.000 άρθρα το χρόνο, υπάρχουν 80.000 επιστημονικά περιοδικά, ενώ ένας 
έμπειρος αναγνώστης δεν μπορεί να διαβάσει πάνω από 200 άρθρα το χρόνο. Ένας γιατρός που 
διαβάζει 2 επιστημονικά άρθρα την ημέρα από την τρέχουσα ιατρική βιβλιογραφία, σε ένα χρόνο 
θα είχε μείνει 800 χρόνια πίσω!Υπάρχουν ωστόσο και πολλοί άλλοι σοβαροί λόγοι που επέτειναν 
τη χρήση της πληροφορικής στην Υγεία. Εν συντομία αναφέρουμε: 

 Την ανάγκη κωδικοποίησης των βιολογικών και ιατρικών δεδομένων (DNA, ένζυμα, 
φάρμακα, κλπ) 

 Τα προβλήματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των ιατρών 

 Τη δυσχέρεια στη λήψη αποφάσεων 

 Τον φόρτο εργασίας, ειδικά των νοσοκομειακών ιατρών 

 Την ανάγκη έγκυρων επιδημιολογικών μελετών  

 Την επεξεργασία ιατρικών εικόνων και εξετάσεων 

 

 

1.5.4 Ο Όρος Ιατρική Πληροφορική 

                                                 
†  Gartner Group Dataquest, Vertical Market Opportunities: State of the Industries, 1998 
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Η Ιατρική πληροφορική (Medical Informatics) έρχεται να απαντήσει και επιλύσει τα παραπάνω 
προβλήματα. Είναι η σύζευξη της επιστήμης της ιατρικής με ένα πλήθος επιστημονικών κλάδων 
όπως η πληροφορική, και παρέχει τις απαραίτητες μεθοδολογίες οι οποίες αποσκοπούν στη 
βέλτιστη χρήση της ιατρικής γνώσης και κατά συνέπεια, στη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης. 
Είναι ο επιστημονικός κλάδος αντικείμενο μελέτης του οποίου είναι η οργάνωση και επεξεργασία 
της πληροφορίας προς υποστήριξη της ιατρικής εκπαίδευσης, ιατρικής περίθαλψης και βιοϊατρικής 
έρευνας.  

Με την έλευση των νέων τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο όρος «ιατρική 
πληροφορική» έχει πλέον επεκταθεί στον όρο «τηλεματική υγείας» (Health Telematics), και 
συμπεριλαμβάνει όλες τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (information and 
communication technologies – ICT). 

1.5.5 Βασικά πληροφοριακά συστήματα 

Οι εφαρμογές της τηλεματικής υγείας είναι ποικίλες και ως διεπιστημονικός κλάδος εμπλέκουν 
πολλές επιστημονικές περιοχές οι οποίες και περιγράφονται εν συντομία στις επόμενες 
παραγράφους. 

1.5.5.1 Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων 

Η διάχυση της ιατρικής γνώσης έχει συνεισφέρει τα 
μέγιστα στη βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης και 
στο προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών. Η 
προσπάθεια κωδικοποίησης αυτής της συσσωρευμένης 
πληροφορίας ήταν από τις πρώτες εφαρμογές της 
ιατρικής πληροφορικής και. Έτσι, στις Η.Π.Α. ξεκίνησε 
το 1963 ένα τεράστιο έργο από την εθνική ιατρική 
βιβλιοθήκη: η ψηφιοποίηση του index medicus. Έπειτα 
από 8 χρόνια, η μεγαλύτερη βιβλιογραφική βάση 
δεδομένων MEDLINE είναι γεγονός. Σήμερα η 
MEDLINE είναι το σημείο αναφοράς όλων των ιατρών 
κάθε ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να την 
προσπελαύνουν και μέσω Internet. Η τεράστια αυτή 
πηγή πληροφόρησης έχει πλήρη βιβλιογραφία από το 
1966 για πάνω από 3700 επιστημονικά περιοδικά, ενώ η 
αναζήτηση μπορεί να γίνει με πάνω από 14.000 λέξεις 
κλειδιά. 

1.5.5.2 Ιατρική εκπαίδευση μέσω Η/Υ 

Ένας άλλος τομέας ο οποίος αναπτύχθηκε γρήγορα ήταν αυτός της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης 
μέσω Η/Υ (computer based training). Στα πλαίσια της διερεύνησης καινοτομικών, 
οικονομικότερων και ευέλικτων μέσων παροχής ιατρικής εκπαίδευσης πέραν των συμβατικών 
μεθόδων (διδασκαλία, δι’ αλληλογραφίας) τα πανεπιστήμια στράφηκαν στη χρήση των Η/Υ. Τα 
πρώτα βήματα έγιναν το 1954 και αρχικά είχαν ως στόχο την επαλήθευση της γνώσης των ιατρών. 
Σιγά σιγά, η τεχνολογία των πολυμέσων εξελίχθηκε με αποτέλεσμα τη δημιουργία πιο φιλικών και 
εύχρηστων προγραμμάτων εκμάθησης τα οποία έχουν ως στόχο τη δημιουργία αυτόνομων 
σπουδαστών και την εκμάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να 
πούμε ότι η εκπαίδευση μέσω Η/Υ κινείται μεταξύ τριών τύπων εφαρμογών ανεξαρτήτως της 
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται. Αυτά είναι: 

Σχήμα 4Άποψη του χώρου των οπτικών δίσκων 
της βάσης MEDLINE 

C
ourtesy: N

ational Library of M
edicine 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

96 

 Τα απλά προγράμματα ασκήσεων και αξιολόγηση γνώσεων 

 Τα συστήματα προγραμματισμένης εκμάθησης 

 Τα συστήματα προσομοιώσεων 

 

Στη πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε σε επικουρικά προγράμματα αποστήθισης γνώσεων, σε 
συστήματα μεγάλου αριθμού τυποποιημένων ερωτήσεων, σε συστήματα αυτο-αξιολόγησης, 
Multiple Choice, Problem Solving ή ακόμα και σε συστήματα με πλήρη διδακτικό κύκλο. Στη 
δεύτερη περίπτωση, τα εκπαιδευτικά πακέτα μπορούν να λάβουν τη μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου 
(CD-ROM, DVD), με τη βοήθεια του οποίου γίνεται μια προγραμματισμένη αξιολόγηση σε κάθε 
γνωστικό κεφάλαιο, ενώ παρακολουθείται και η πρόοδος του εκπαιδευομένου. Για τη δημιουργία 
τέτοιων εφαρμογών συνήθως προτιμούνται οι εφαρμογές πολυμέσων (multimedia), ενώ με την 
έλευση του Internet στη ζωή των ιατρών, ολοένα και περισσότερες εφαρμογές χτίζονται με τη 
χρήση υπερκειμένων. Η Τρίτη ομάδα εφαρμογών είναι και η πιο πολύπλοκη διότι εμπλέκει ενεργά 
τον εκπαιδευόμενο ο οποίος καλείται να προσομοιώσει τις αντιδράσεις του σε δύσκολες και 
πιεστικές καταστάσεις όμοιες με αυτές που αντιμετωπίζουν οι ιατροί σε ένα νοσοκομείο σε 
καθημερινή βάση. Κατά συνέπεια, οι εφαρμογές αυτές στοχεύουν στην άσκηση του 
εκπαιδευόμενου στη λήψη αποφάσεων και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, μοντελοποιούν 
νόσους και κλινικές πρακτικές, ενώ δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας εσκεμμένων λαθών και 
εκτίμηση των συνεπειών τους. 

1.5.5.3 Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή 

Η διάδοση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη σημερινή κοινωνία και η σταδιακή ανέλιξη σε 
στρατηγικές θέσεις νέων ανθρώπων με εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες αλλάζει σταδιακά τη 
κατάσταση και μεταβάλλει τη δυσπιστία των ιατρών σε αποδοχή του Η/Υ στο ρόλο ενός 
πολύτιμου βοηθού. Τα τελευταία είκοσι χρόνια γίνεται εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τη 
δημιουργία ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων. Ο ορισμός της έννοιας αυτής όπως το περιγράφει 
το Ινστιτούτο Ιατρικής των Η.Π.Α. αναφέρει ότι ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος «είναι ένα 
σύστημα σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει την απόλυτη διαθεσιμότητα και την 
ακρίβεια ιατρικών ή άλλων πληροφοριών με σκοπό τη παροχή ιατρικής περίθαλψης».  

Τι πρέπει όμως να περιέχει ένας ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος; Η απάντηση σε αυτή την απλή 
κατά τα άλλα ερώτηση είναι δύσκολη δεδομένου της πολυπλοκότητας του ιατρικού επαγγέλματος, 
των διαφορετικών κωδικοποιήσεων και των πολιτισμικών διαφορών των ιατρών σε παγκόσμια 
κλίμακα. Αν και δεν υπάρχει μέχρί σήμερα μια «lingua franca» ήτοι ένα και μοναδικό πρότυπο 
στην ιατρική, ένας τέτοιος φάκελος πρέπει να συνδυάζει μια πλειάδα από διαφορετικού τύπου 
πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες είναι: 

 Δημογραφικά στοιχεία 

 Ιατρικό ιστορικό – Παράγοντες κινδύνου (risk factors) 

 Κλινικά δεδομένα φυσικής εξέτασης – διαγνώσεις και σημεία 

 Νοσηλείες – Εγχειρήσεις 

 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

 Εργαστηριακές εξετάσεις (ανάλυση αίματος ,ούρων, κλπ) 

 Καταγραφές βιοδυναμικών (ηλεκτροκαρδιογράφημα, ηλεκτρομυογράφημα, κλπ.) 

 Ιατρικές πράξεις 
 Παραπεμπτικά - Γνωματεύσεις 
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 Διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές εικόνες (Ακτινογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες, 
αξονικές τομογραφίες, κλπ) 

 Διαχειριστικά – οικονομικά στοιχεία ιατρικών πράξεων και νοσηλειών 

 Πιθανά αρχεία παλιών ιατρικών φακέλων 

 

Αν αναλύσουμε τα παραπάνω δεδομένα είναι εμφανές ότι ένας πλήρης ηλεκτρονικός ιατρικός 
φάκελος αποτελεί μια πολυμεσική οντότητα (multimedia), η οποία αποτελείται από στοιχεία 
κειμένου, εικόνων, ήχων κλπ. Σήμερα η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τον 
υγειονομικό κλάδο, δεν έχει τόσο προβλήματα τεχνικής φύσης όσο νομικής, ηθικής και 
διαδικαστικής. Τα τεχνικά θέματα ασφαλείας κατά την αρχειοθέτηση πληροφοριών ιατρικού 
περιεχομένου δεν διαφέρουν από αυτά των υπολοίπων συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
και δικτύων υπολογιστών.  Το θέμα του ιατρικού φακέλου αναλύεται παρακάτω ως βασικό δομικό 
στοιχείο της παρούσας διατριβής. 

1.5.5.4 Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων 

Τα νοσοκομεία αποτελούν ένα μέρος του Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας το οποίο 
περιλαμβάνει ακόμα την πρόληψη, τη πρωτοβάθμια περίθαλψη, τη νοσηλεία στο σπίτι, τη 
κοινωνική ασφάλιση και την ιατρική έρευνα. Τα νοσοκομεία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ο οποίος 
στηρίζει την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Υγείας. Η ταχύτητα που απαιτείται σήμερα στη 
λήψη σωστών αποφάσεων, επιβάλλει  τη μηχανογράφηση του Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας 
και κατ’ επέκταση και του νοσοκομειακού κλάδου (McKee & Healy, 2002). Η μηχανογράφηση 
ενός νοσοκομείου είναι μια περίπλοκη διεργασία η οποία απαιτεί τη διασύνδεση ανομοιογενών 
τμημάτων τα οποία ανταλλάσσουν πληροφορίες προς όφελος του Πολίτη. Ένα ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) ή Hospital Information System (HIS) 
αποτελείται από μια πληθώρα υποσυστημάτων. Τα κύρια υποσυστήματα φαίνονται στο Σχήμα 1. 

Η μηχανογράφηση των νοσοκομείων έχει μόνο θετικά στοιχεία να προσφέρει. Η εγκατάσταση και 
λειτουργία ενός HIS προσβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας, στη μείωση του κόστους 
λειτουργίας και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών.  

Προκειμένου να είναι σε θέση η διοίκηση ενός νοσοκομείου να παρακολουθεί με πραγματικά 
στοιχεία τη λειτουργία του απαιτείται η εξαγωγή έγκυρων δεδομένων σε μορφή επεξεργασμένης 
πληροφορίας (αναφορές, εκτυπώσεις καθημερινής εργασίας, στατιστικά δεδομένα, δείκτες 
ποιότητας, δείκτες αποτελεσματικότητας, δείκτες υγείας, κ.λπ.). Έτσι η διοίκηση ενός νοσοκομείου 
στηρίζεται στις πληροφορίες που αντλεί από τα συνεργαζόμενα συστήματα που υπάρχουν στο 
νοσοκομείο και συνεπώς όσο πληρέστερη είναι η ανάπτυξη της πληροφοριακής υποδομής τόσο 
ευκολότερο είναι το έργο της διοίκησης μιας μονάδας υγείας. Τα παρακάτω πληροφοριακά 
συστήματα: 

 

• Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (ΠΣΕ, ή LIS – Laboratory Information 
System) 

• To Πληροφοριακό Σύστημα Ακτινολογικών Εξετάσεων (RIS – Radiology Information 
System) 

• Το Σύστημα Αρχειοθέτησης και Επικοινωνίας Ιατρικών Εικόνων (PACS – Picture 
Archiving and Communication system) 

• Διάφορα συστήματα Τηλεϊατρικής και κατ’ οίκον νοσηλείας 
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βελτιστοποιούν τη λειτουργία ενός νοσοκομείου και για αυτό παρουσιάζονται αναλυτικότερα στις 
επόμενες παραγράφους. 

WAN

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΟΠΣΝ)

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ

HL
7

ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΙΚΟΝΩΝ (RIS/PACS)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

RIS

PACS

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
& ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(ΒΙΤ)

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (HL7)

ΔΙΚΤΥΟ
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΦΥΪΑΣ ΦΟΡΗΤΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Υπουργείο Υγείας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 HL7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΣΩ

DICOM / HL7

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ

 
Σχήμα 5 Ενδεικτική διάταξη υποσυστημάτων HIS 

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία στις μέρες μας, την εισαγωγή πληροφοριακού συστήματος στα 
σύγχρονα νοσοκομεία, απορρέουν από τη γενικότερη ανάγκη βελτίωσης τόσο του τρόπου 
λειτουργίας τους, όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Οι βασικοί επιμέρους στόχοι που 
θα πρέπει να ικανοποιηθούν για το σκοπό αυτό είναι: 

• Η γενικότερη αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου (βελτίωση της ποιότητας 
περίθαλψης και εξυπηρέτησης των ασθενών). Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με: 

− Την εισαγωγή και την διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, που θα συγκεντρώνει 
και θα παρουσιάζει κατάλληλα όλα τα στοιχεία που αφορούν στους κρίσιμους 
παράγοντες περίθαλψης, την πορεία της πάθησης κ.λπ. 

− Τον συσχετισμό των παραπάνω στοιχείων σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής 
επιστήμης, ώστε να εξυπηρετούνται οι ιατροί στην λήψη αποφάσεων σχετικών με την 
προτεινόμενη αγωγή. 
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− Την παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε παλαιότερα στοιχεία περίθαλψης (στο ίδιο ή 
/και σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα) ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναδρομή στο 
ιστορικό του ασθενούς. 

− Τη μείωση της γραφειοκρατίας. 

− Τη βελτίωση της πληροφόρησης των συναλλασσομένων και της ταχύτητας 
εξυπηρέτησής τους. 

− Την ελαχιστοποίηση των λαθών. 

• Ο περιορισμός των χειρόγραφων διαδικασιών και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. 
Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με: 

− Την αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

− Την διασύνδεση και την ολοκλήρωση των επί μέρους συστημάτων σε ένα πλήρες 
σύστημα. 

− Την αναβάθμιση του εσωτερικού εργασιακού περιβάλλοντος 

− Την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας στην διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών 

− Τη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού 

− Την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής 

• Η ελαχιστοποίηση του κόστους παροχής περίθαλψης. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με: 

− Την ορθολογική διαχείριση των πόρων του νοσηλευτικού ιδρύματος (έλεγχοι ανάλωσης 
υλικού, προγραμματισμός διαδικασιών, αυτοματοποίηση ελέγχων, κ.λ.π.). 

− Την αποφυγή άσκοπων ιατρικών πράξεων (π.χ. αποφυγή επανάληψης εξετάσεων). 

• Η παροχή ικανών και αξιόπιστων πληροφοριών στη διοίκηση του νοσοκομείου. Η 
πληροφόρηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τόσο διαχειριστικά όσο και επιστημονικά στοιχεία. 
Χαρακτηριστικά αναφέρονται: 

− Η πληρότητα θαλάμων, ο μέσος χρόνος νοσηλείας κ.λ.π. 

− Η παρακολούθηση των ποσοτικών και οικονομικών δεικτών τόσο ανά κατηγορία, όσο 
και ανά κέντρο κόστους. 

− Το κόστος νοσηλείας ανά διάγνωση ή ομάδα διαγνώσεων. 

− Τα ποσοστά αποθεραπείας ανά διάγνωση ή ομάδα διαγνώσεων. 

• Η δημιουργία ενός ευέλικτου εργαλείου υποστήριξης στην λήψη αποφάσεων για τον καθορισμό 
και τον έλεγχο των διαφορετικών πολιτικών οργάνωσης της παροχής υγείας, κοστολόγησης και 
τιμολόγησης των υπηρεσιών της. 

1.5.5.5 Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστηρίων - LIS 

Ένα σύστημα LIS έχει ως βασικό στόχο να αυτοματοποιήσει και να μηχανογραφήσει τις 
διαδικασίες ενός νοσοκομειακού εργαστηρίου. Για την κατανόηση της αναγκαιότητας ενός LIS 
παρακάτω περιγράφονται οι βασικές εργασίες που ιδανικά θα πρέπει να εκτελούνται από τα 
εργαστήρια. Το κύκλωμα των εργαστηριακών εξετάσεων ενός νοσοκομείου, το οποίο καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος των αντιστοίχων εργασιών, χωρίζεται στα παρακάτω βήματα: 
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• Παραγγελία εξετάσεων μέσω ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από το HIS ή με έντυπο 
παραπεμπτικό προς το αρμόδιο εργαστήριο. 

• Λήψη δειγμάτων (Αιμοληψία, κ.λπ.) στους κατάλληλους χώρους (εξωτερικά ιατρεία, 
αίθουσες αιμοληψίας, θάλαμοι κλινικών, ειδικές μονάδες θεραπείας, χειρουργεία, κ.λπ.) και 
ταυτόχρονη σήμανση των δειγμάτων με ετικέτες που διαθέτουν barcode, το οποίο 
ταυτοποιεί μοναδικά το δείγμα και τον ασθενή.  

• Τα δείγματα (το καθένα σημειωμένο με την ειδική ετικέτα του) έρχονται στο σημείο 
υποδοχής (κεντρική γραμματεία του εργαστηριακού τομέα, ειδική γραμματεία 
εργαστηρίου, κ.λπ.) όπου γίνεται η παραλαβή των δειγμάτων από το αρμόδιο εργαστήριο.  

• Τα δείγματα αντιστοιχίζονται με τα αντίστοιχα παραπεμπτικά ώστε να γίνει η ταυτοποίηση 
των ασθενών, ενώ παράλληλα χωρίζονται σε λίστες αναλυτών (worklists) προκειμένου να 
προωθηθούν για ανάλυση. Αν οι αναλυτικές συσκευές το επιτρέπουν (ανάγνωση barcodes), 
τότε τα δείγματα τοποθετούνται στον αναλυτή, αυτός διαβάζει τον κωδικό barcode του 
δείγματος και ζητά από το σύστημα τη λίστα των προς εκτέλεση εξετάσεων (αμφίδρομη 
επικοινωνία κατά query mode). 

• Οι αναλύσεις ενός σημερινού εργαστηρίου γίνονται στο μεγαλύτερο τους μέρος από ειδικό 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (αυτόματοι αναλυτές). Σε αυτή τη περίπτωση τα δείγματα 
εισάγονται στους αντίστοιχους αναλυτές προκειμένου να επεξεργαστούν. Συχνά το δείγμα 
(π.χ. Αίμα) χωρίζεται σε παραπάνω από ένα δοκιμαστικό σωλήνα έτσι ώστε περισσότεροι 
αναλυτές να μπορούν να διενεργούν αναλύσεις στο ίδιο δείγμα.  

• Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις εξετάσεων που είτε λόγω σπανιότητας είτε λόγω 
πολυπλοκότητας δεν διενεργούνται μέσω αυτόματων αναλυτών αλλά με άλλες χειροκίνητες 
ή ημιαυτόματες εργαστηριακές μεθόδους. Σε αυτή τη περίπτωση το αποτέλεσμα 
εγκρίνεται προφορικά από τον διευθυντή του εργαστηρίου (ή άλλου αρμοδίου ατόμου) και 
κατόπιν εισάγεται χειροκίνητα στο LIS. 

• Πριν τυπωθούν ή αποσταλούν τα απαντητικά αρμόδιο πρόσωπο του εργαστηρίου (π.χ. ο 
διευθυντής του) εγκρίνει τα τελικά αποτελέσματα ή ζητά νέες αναλύσεις προκειμένου να 
εκφέρει τη τελική του άποψη. Η διαδικασία έγκρισης μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά 
μέσω ενός LIS. 

• Στο τελευταίο στάδιο τα αποτελέσματα εκτυπώνονται και υπογράφονται αν αποστέλλονται 
γραπτώς ή αποστέλλονται ηλεκτρονικώς μέσω του HIS. 

• Τα αποτελέσματα καταλήγουν στους τελικούς αποδέκτες (κλινικές, θεράποντες ιατροί, 
ΜΕΘ, εξωτερικά ιατρεία, κ.λπ.) και διαβάζονται είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω οθόνης 
υπολογιστή στις κλινικές, εφόσον υπάρχει ανάλογο πληροφοριακό σύστημα. 

 

Οι διαδικασίες που αναφέρθηκαν αποτυπώνονται στο  Σχήμα 6. 
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•  

1.5.5.6 Συστήματα αρχειοθέτησης και επικοινωνίας ιατρικών εικόνων RIS/PACS 

Ακόμα και στις μέρες μας τα περισσότερα νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα εξακολουθούν να 
κρατούν τις εικόνες και τις καταγραφές ιατρικών εξετάσεων με τη μορφή φωτογραφιών, φιλμ ή στη 
καλύτερη περίπτωση σε μικροφίλμ. Οι νέες τεχνικές συμπίεσης εικόνων καθώς και τα νέα πρότυπα 
(DICOM 3.0) στη διαχείριση και την ασφάλεια των δεδομένων επιτρέπουν πλέον σκέψεις για τη 
τήρηση συστημάτων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διαχειρίσεις ιατρικών εικόνων (picture 
archiving and communication systems - PACS). Η ψηφιακή καταγραφή των εικόνων δημιουργεί 
ευοίωνες προβλέψεις για την ελάττωση του φυσικού χώρου που καταλαμβάνουν οι ιατρικές εικόνες 
καθώς και στη γρήγορη και αποτελεσματική αναζήτηση και επαναφορά τους. Οι τύποι των 
ιατρικών εικόνων είναι πολλοί: υπολογιστική τομογραφία (computer tomography - CT), ψηφιακή 
αγγειογραφία (Digital substraction angiography - DSA), πυρηνική ιατρική (ΝΜ), μαγνητική 
τομογραφία (Magnetic resonance imaging - MRI), πυρηνική ιατρική (Positron emission 
tomography - PET), Ψηφιακή φλουοροσκόπιση (DF), υπέρηχοι (Ultrasounds - US), ψηφιακές και 
μη ακτινογραφίες (CR) και άλλοι. Οι ανάγκες των εικόνων αυτών σε χωρητικότητα ποικίλουν και 
μπορούν να φτάσουν και τα 80 ΜΒ σε μια μαγνητική τομογραφία.  
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Σχήμα 6 Βασικές διαδικασίες ενός εργαστηρίου που συστηματοποιούνται με τη χρήση LIS 
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Πίνακας 30 Πίνακας τύπων ιατρικών εικόνων 

ΤΥΠΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΙΚΟΝΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΙΚΟΝΩΝ 

(PIXELxPIXEL) 

ΒΑΘΟΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ 

(bits) 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΕΙΚΟΝΑΣ (Mbits) 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΑΡΧΕΙΩΝ 

(Mbytes) 

CR 2Κx2Κ 12 96-192 12-24 
CT 512x512 16 210-504 26,25-63 

NM: Στατικές 128x128 16 1,6-5,3 0,2-0,7 
NM: δυναμικές 64x64 16 3,5-12,4 0,44-1,55 
NM: MUGA 64x64 16 1,7-2,1 0,2-0,3 
NM: SPECT 128x128 16 13,3-34 1,66-4,25 

NM: PET 128x128 16 16,5-24 2,1-3 
MRI 512χ512 16 335,8-671.7 42-84 
US 512χ512 8 42-157,6 5,25-20 

DSA 512χ512 10 8,4-126 1-16 
DF 512χ512 8 4,2-42 0,5-5 

Υπολογίζοντας το φόρτο εργασίας ενός νοσοκομείου, τελικά σε ένα χρόνο μπορεί να χρειαστεί να 
αποθηκευτούν εικόνες χωρητικότητας από 100Gb μέχρι 2000 Gb περίπου. Τέτοια μεγέθη ήταν 
παλαιοτέρα απαγορευτικά και λόγω μεγέθους αλλά και λόγω κόστους. Η τεχνολογία DVD, η 
οποία είναι η απλούστερη μορφή αποθήκευσης, επιτρέπει σε σχετικά χαμηλές τιμές την 
αποθήκευση μέχρι και 17 Gb σε ένα οπτικό δίσκο με πολύ καλές ταχύτητες προσπέλασης. Έτσι, 
όλες οι ιατρικές εικόνες ενός χρόνου θα μπορούνε να διατηρούνται σε ένα απλό συρτάρι ! Η 
εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος σε συνδυασμό με τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου δημιουργούν το ψηφιακό νοσοκομείου (all-digital 
hospital). Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος PACS είναι: 

 Δημιουργία εικόνων. 

 Αρχειοθέτηση εικόνων. 

 Ερμηνεία και απεικόνιση εικόνων.  

 Υψηλές ταχύτητες χειρισμού της πληροφορίας.  
Όπως και τα κλινικά εργαστήρια, οι εξετάσεις που διενεργούνται σε ένα ακτινοδιαγνωστικό τμήμα 
είναι εξίσου σημαντικές για την αποτύπωση της πορείας της νόσου ενός ασθενή και αποτελούν ένα 
από τα βασικά κέντρα παραγωγής σημαντικής ιατρικής πληροφορίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
το τμήμα αυτό, ανάλογα με το μέγεθος και την εξειδίκευση του νοσοκομείου αναλαμβάνει συνήθως 
τις ακτινολογικές εξετάσεις, τα υπερηχογραφήματα κάθε τύπου, τις αξονικές τομογραφίες, τις 
φλουοροαγγειογραφίες, τις μαγνητικές τομογραφίες και άλλες ακόμα πιο εξειδικευμένες εξετάσεις 
(PET, SPECT, κ.λπ.). Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές διαδικασίες των απεικονιστικών 
εργαστηρίων. 

• Καταχώρηση στοιχείων ασθενή. Για τους εσωτερικούς ασθενείς γίνεται στο γραφείο 
κίνησης, ενώ για τους εξωτερικούς γίνεται είτε στις κεντρικές γραμματείες (π.χ. εξωτερικών 
ιατρείων, επειγόντων περιστατικών) είτε απευθείας στις γραμματείες των εργαστηρίων. Σε 
περίπτωση που υπάρχει HIS, τα στοιχεία του ασθενή λαμβάνονται από το υποσύστημα 
διαχείρισης ασθενή, μέσω κατάλληλης διασύνδεσης με το RIS/PACS. 

• Παραγγελία εξετάσεων. Γίνεται από τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου (μέσω 
κατάλληλου (έντυπου ή ηλεκτρονικού) παραπεμπτικού προς το αντίστοιχο εργαστήριο.  

• Προγραμματισμός εξέτασης. Σύμφωνα με τις αιτούμενες εξετάσεις από τα τμήματα του 
Νοσοκομείου, πραγματοποιείται ο προγραμματισμός των εξετάσεων, ο οποίος αφορά 
τόσο χρονοπρογραμματισμό, όσο και τις κατάλληλες οδηγίες για κάθε εξέταση (π.χ. 
προετοιμασία ασθενή, τυχόν παράγοντες επικινδυνότητας εξέτασης, κ.λπ.). Δημιουργείται 
έτσι η λίστα εργασίας για κάθε μηχάνημα. 
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• Άφιξη ασθενή – Ανάκτηση παλαιών εξετάσεων. Στην περίπτωση όπου απαιτείται, 
ανακτώνται από το αρχείο παλαιότερες εξετάσεις του ασθενή για αναφορά. 

• Εκτέλεση εξέτασης. Οι απαιτούμενες εξετάσεις πραγματοποιούνται και παράγονται οι 
απαραίτητες εικόνες. Σε περίπτωση χρήσης films, αυτά εκτυπώνονται και επισημαίνονται 
(π.χ. αυτοκόλλητα, μαρκαδόρος) ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση με το αντίστοιχο 
παραπεμπτικό. Οι εικόνες τοποθετούνται στο φάκελο του ασθενή μαζί με οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία υπάρχουν και συλλέγονται στο γραφείο γνωματεύσεων (ή στη γραμματεία). 
Σε περίπτωση που οι εικόνες παράγονται ηλεκτρονικά, η ταυτοποίηση γίνεται συνήθως 
κατά την καταχώρηση των στοιχείων της εξέτασης στο μηχάνημα. Οι εικόνες φυλάσσονται 
στην κονσόλα του μηχανήματος (ή σε συνδεδεμένο workstation) για περαιτέρω 
επεξεργασία. 

• Γνωμάτευση – Πόρισμα. Ο αρμόδιος ιατρός πραγματοποιεί τη γνωμάτευση των 
εξετάσεων κατόπιν επισκόπησης των εκτυπωμένων films είτε κατόπιν επεξεργασίας των 
ηλεκτρονικά αποθηκευμένων εικόνων (οπότε και εκτυπώνονται τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας). Στη συνέχεια συντάσσει το πόρισμα το οποίο συνοδεύει τις εικόνες στο 
φάκελο του ασθενή. 

• Αποστολή αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στο τμήμα που αιτήθηκε 
την εξέταση (εσωτερικοί ασθενείς) ή παραδίδονται στον ασθενή (εξωτερικοί ασθενείς) σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

• Αρχειοθέτηση. Ο φάκελος του ασθενή (ακριβή αντίγραφα εικόνων και πορισμάτων) 
αρχειοθετείται και φυλάσσεται για όσο χρόνο προβλέπεται. 

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται το μοντέλο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος RIS 
σε συνδυασμό με ένα PACS για την επεξεργασία και αποθήκευση των ιατρικών εικόνων με 
παραγωγικό τρόπο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανάπτυξη ενός συστήματος RIS/PACS είναι 
μια διαδικασία χρονοβόρα και με ιδιαίτερα αυξημένο κόστος υλοποίησης. Τα πλεονεκτήματα και 
τα οφέλη όμως είναι συντριπτικά τόσο για τη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης όσο για τη 
λειτουργία του «ψηφιακού» νοσοκομείου (Pavlopoulos & Delopoulos, 1999). 

HIS Workstation

Σταθμός Διάγνωσης /
Κλινικής Επισκόπησης

Workstation

RIS Workstation

Ιατρικό Μηχάνημα

Υποσύστημα
Απόκτησης
Εικόνας

ΔΙΚΤΥΟ HIS

HIS Server

HL7

HIS Workstation

HIS Workstation

Web Server

  Υποσύστημα Διαχείρισης  Εργασιών - Εικόνων
  RIS - PACS

Υποσύστημα
Αποθήκευσης -
Αρχειοθέτησης

DB

DICOM Services

 
Σχήμα 7: Πλήρες σύστημα RIS και PACS 
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1.5.5.7 Τηλεϊατρική 

Η τηλεϊατρική (telemedicine) είναι μια σχετικά νέα επιστήμη, παρόλο που ως ιδέα υπάρχει από το 
1920. Τότε όμως δεν υπήρχαν οι δυνατότητες για την ανάπτυξη αυτής της επιστήμης. Η 
τηλεϊατρική έχει πολλούς ορισμούς. Αυτοί κυρίως διαφέρουν σε ότι αφορά τη χρήση που της 
γίνεται. Ένας πρώτος και πολύ γενικός ορισμός είναι ότι η τηλεϊατρική αναφέρεται στη χρήση της 
τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών με σκοπό τη διευκόλυνση παροχής υπηρεσιών υγείας. Μια πιο 
αναλυτική περιγραφή της έννοιας της τηλεϊατρικής είναι ότι αυτή είναι η από απόσταση προσωπική 
ή συλλογική μεταβίβαση ιατρικών δεδομένων, με αμφίδρομη επικοινωνία ή όχι, μεταξύ δύο 
τουλάχιστον ατόμων με ιατρική εκπαίδευση. Τα δεδομένα μπορεί να είναι είτε σε αναλογική 
μορφή είτε σε ψηφιακή. Το μέσο αναμετάδοσης μπορεί να είναι ενσύρματο, ασύρματο, 
δορυφορικό ή ένας οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών. Η πληροφορία είναι συνήθως 
επεξεργασμένη από Η/Υ, πριν και μετά την μετάδοση της. 

Χρόνο με το χρόνο οι εφαρμογές της τηλεϊατρικής πολλαπλασιάζονται. Αυτό συμβαίνει για δύο 
κυρίως λόγους. Ο πρώτος είναι η ραγδαία εξέλιξη των της τεχνολογίας Η/Υ τόσο σε επίπεδο 
λογισμικού (Software) όσο και σε επίπεδο υλικού (Hardware). Ο δεύτερος αφορά την εξέλιξη των 
τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών που επιτρέπουν πλέον ταχύτατες μεταδόσεις μεγάλων όγκων 
δεδομένων με μεγάλη ακρίβεια και απειροελάχιστες αστοχίες. Φυσικά, σημαντικό ρόλο στην 
πρόοδο της τηλεϊατρικής έχει και η αυξημένη πλέον αποδοχή από τους ιατρούς και το υπόλοιπο 
ιατρικό προσωπικό της χρήσης νέων τεχνολογιών στην ιατρική. 

Έτσι συνοπτικά η τηλεϊατρική έχει τις παρακάτω εφαρμογές: 

 Η δικτύωση μεγάλων νοσοκομείων, ερευνητικών κέντρων. 

 Η σύνδεση τοπικών μικρών νοσοκομείων ή ιατρικών κέντρων με μεγαλύτερα νοσηλευτικά 
ιδρύματα. 

 Η επικοινωνία ανεξάρτητων ιατρών με διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία για τη 
μεταφορά πληροφοριών που αναφέρονται σε συγκεκριμένους ασθενείς, για διαγνωστικές 
εξετάσεις, για ορισμό ιατρικών επισκέψεων, ακόμα και για εκπαίδευση από απόσταση. 

 Η χρήση δορυφόρων ή άλλων τηλεπικοινωνιακών μέσων για τη παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών σε αραιοκατοικημένες περιοχές  

 Η μετάδοση ιατρικών εξετάσεων όπως ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα, αποτελέσματα 
εξετάσεων αίματος, κλπ. 

 Η τηλεσυνδιάσκεψη ανάμεσα σε ιατρούς που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή και 
χώρες. 

 Η χρήση βίντεο για τη σύνδεση ασθενών και ιατρών για την συνεχή παρακολούθηση των 
πρώτων από τους δεύτερους 

 Η σύνδεση με μεγάλες ιατρικές βάσεις δεδομένων για εκπαιδευτικούς ή ιατρικούς 
σκοπούς. 

 Η παροχή έγκαιρων υπηρεσιών πρώτων βοηθειών 

 Η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών (τηλεκαρδιολογία, τηλεπαθολογία, 
τηλεδερματολογία, κλπ) 

 Η Κατ’ οίκον νοσηλεία (homecare) 

 

Μόνο από τη χρήση των τηλεπικοινωνιών για τη μείωση των αποστάσεων ή την εξοικονόμηση 
χρόνου η τηλεϊατρική έχει να προσφέρει πολλά. Βελτιώνει τη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, 
μειώνει τα έξοδα νοσηλείας, εξετάσεων και θεραπείας, περιορίζει την απομόνωση ορισμένων 
περιοχών και βελτιώνει τη γενικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας. 
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Σχήμα 8 Δομή ενός τηλεϊατρικού δικτύου 

Η πρόοδος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών επιτρέπει πλέον την ανάπτυξη και 
άλλων εφαρμογών και διαδικασιών με κύριο στόχο την μείωση της κίνησης ενός νοσοκομείου και 
την αποκλειστική ενασχόληση με τα περιστατικά που πραγματικά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
εκτός νοσοκομείου. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «managed care» και έχει ως στόχο τη 
δημιουργία ενός πλήρους ιστορικού για κάθε πολίτη, ανεξάρτητα αν νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 
ή αλλού, με ταυτόχρονο έλεγχο του αναγκαίου κόστους. Είναι γενικά παραδεκτό στην ιατρική ότι 
η διαγνωστική διαδικασία είναι δυναμική και συνεχής, αφορά δε όλα τα στάδια ενασχόλησης του 
γιατρού με τον ασθενή. Με άλλα λόγια ο διαγνωστικός συσχετισμός είναι η αναγκαία και ικανή 
συνθήκη για την επιτυχημένη αντιμετώπιση κάθε ασθένειας. Είναι επίσης διεθνώς αποδεκτό ότι 
βέβαιη διάγνωση, που αφορά στο 50% περίπου των περιστατικών προκύπτει από το ιατρικό 
ιστορικό, 25-30% από την κλινική εξέταση και τα υπόλοιπα μόνο απαιτούν λεπτομερή διερεύνηση. 
Αν υπήρχε τρόπος, με τον οποίο ο γιατρός να είχε αυτόματα το ιατρικό ιστορικό και τα ευρήματα 
από την κλινική εξέταση, θα μπορούσε με ασφάλεια να έχει αξιόπιστη και τεκμηριωμένη διάγνωση 
στο 75-80% των περιστατικών όπου και αν βρίσκεται ο ασθενής. Σήμερα ο τρόπος αυτός υπάρχει 
και είναι δυνατός με την αξιοποίηση της τεχνολογίας δημιουργώντας εφαρμογές τηλεϊατρικής. Οι 
βασικές εφαρμογές που αφορούν σε ένα νοσοκομειακό ίδρυμα χωρίζονται κυρίως σε δύο 
κατηγορίες: 

• Σε εφαρμογές προ-νοσοκομειακής φροντίδας, όπου το νοσοκομείο σε συνεργασία με ένα 
φορέα άμεσης βοήθειας (π.χ. ΕΚΑΒ) έχει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί κατάλληλα για την 
υποδοχή των έκτακτων περιστατικών που δρομολογούνται σε αυτό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
τη αποστολή βιοσημάτων, ιατρικών εικόνων, καρδιογραφημάτων, κ.λπ. από το ασθενοφόρο προς 
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το νοσοκομείο όπου οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών θα αποκτούν εγκαίρως γνώση για το 
περιστατικό και ακόμα καλύτερα θα μπορούν να χειρίζονται εξ αποστάσεως τον ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό του ασθενοφόρου (Pavlopoulos et al., 1998). 

• Σε εφαρμογές κατ’ οίκον νοσηλείας (home care), με σκοπό την αποφόρτιση των 
νοσοκομείων από ασκόπως κατειλημμένες κλίνες σε περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών, 
μετεγχειρητικής παρακολούθησης, κ.λπ. Επιτυγχάνεται έτσι η συνεχιζόμενη περίθαλψη των 
ασθενών (continuity of care) με τρόπο φιλικό προς τους ασθενείς και οικονομικά βιωσιμότερο για 
το νοσοκομείο. Και εδώ έχουν εφαρμογή οι νέες τεχνολογίες τόσο των τηλεπικοινωνιακών μέσων 
(ασύρματες ζεύξεις, broadband networks, κινητή τηλεφωνία, δορυφορικές ζεύξεις, κ.λπ.), όσο και 
του λοιπού εξοπλισμού (τηλεμετρία, εφαρμογές διαδικτύου, κ.λπ.) 

Εκτός των παραπάνω υπάρχουν και μια σειρά εξειδικευμένων εφαρμογών που δύναται να 
εγκατασταθούν σε ένα νοσοκομείο (Eder, 2000). Σε κάθε περίπτωση όλες οι εφαρμογές θα πρέπει 
να διαλειτουργούν και να ανταλλάσσουν δεδομένα έτσι ώστε να παράγονται δεδομένα χρήσιμα 
τόσο στη διοίκηση όσο και στους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας. Επίσης η 
διαλειτουργικότητα των εφαρμογών επιτρέπει τη μείωση των λαθών που παρατηρούνται όταν 
όμοια δεδομένα τηρούνται και εισάγονται χωριστά σε διαφορετικά συστήματα. Παράδειγμα 
τέτοιων δεδομένων είναι τα δημογραφικά στοιχεία ενός ασθενή τα οποία πρέπει να εισάγονται μια 
και μόνο φορά στο γραφείο κίνησης και μετά να είναι διαθέσιμα στα υπόλοιπα συστήματα. 
Συνήθως η απόδοση μοναδικού κωδικού ασθενή και μοναδικού κωδικού περιστατικού επιτρέπουν 
την αρχειοθέτηση των περιστατικών ανά ασθενή με μοναδικό τρόπο και την διασύνδεση όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών με αυτούς τους δύο κωδικούς. Αναφερόμαστε λοιπόν σε ένα ασθενο-
κεντρικό σύστημα, τάση που κυριαρχεί στις διεθνείς πρακτικές (Harmoni, 2002; Shortliffe et al., 
2001; Stegwee & Spil, 2001). 

1.5.5.8 Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης  

Παρά το γεγονός ότι τα συστήματα βάσεων δεδομένων (ΒΔ) έχουν απαλλάξει σε σημαντικό βαθμό 
τους προγραμματιστές και τους χρήστες από αρκετή εργασία, η ανάγκη για παραπέρα βελτίωση 
των δυνατοτήτων και του επιπέδου επικοινωνίας με τη ΒΔ παραμένει. Η τεχνητή 
νοημοσύνη(artificial intelligence) είναι ουσιαστικά η προσπάθεια να κάνουμε τους Η/Υ να 
συμπεριφέρονται ως ανθρώπινα όντα. Αυτό μπορεί θεωρητικά να επιτευχθεί αν καταφέρουμε να 
προσδώσουμε στη μηχανή τις έννοιες της «εμπειρίας» και της «γνώσης». 

Σημαντική εξέλιξη προς τη κατεύθυνση αυτή αποτέλεσε η δημιουργία των επονομαζόμενων 
“έμπειρων συστημάτων” (Expert Systems). Τα συστήματα αυτά έχουν τη δυνατότητα να 
επεξεργάζονται τα δεδομένα ενός προβλήματος και να καταλήγουν σε ορισμένα συμπεράσματα. 
Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα έμπειρα συστήματα και οι βάσεις δεδομένων έχουν ως κοινό 
στοιχείο τη δυνατότητα επεξεργασίας στοιχειωδών γεγονότων και γενικών κανόνων, προκειμένου 
να πετύχουν τους στόχους τους. Στα έμπειρα συστήματα βασικό ρόλο παίζει η επεξεργασία 
λογικών προτάσεων, και το κύριο βάρος εντοπίζεται στην ύπαρξη ενός επαγωγικού μηχανισμού. 
Για το σκοπό αυτό έχουν ήδη υλοποιηθεί μια σειρά από ειδικές γλώσσες όπως η Prolog και η Lisp 
που διαθέτουν ισχυρούς επαγωγικούς μηχανισμούς, γεγονός που απλουστεύει σημαντικά το έργο 
του προγραμματιστή. Μια άλλη τεχνολογία που εφαρμόζεται στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων 
είναι τα νευρωνικά δίκτυα, τα οποία περιγράφουν διαδικασίες με μια σειρά από συντελεστές οι 
οποίοι μεταβάλλονται με τη χρήση. Τα νευρωνικά δίκτυα είναι κατά αυτή την έννοια «αυτο-
εκπαιδευόμενα» και έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν εμπειρία. 

Διαφορετικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι και τα “συστημάτων διαχείρισης βάσεων 
γνώσεων” (Knowledge Base Systems, KBS). Βασικό χαρακτηριστικό μιας βάσης γνώσεων είναι 
ότι χρησιμοποιεί συγκεκριμένες αποδεκτές γνώσεις για την επίλυση κάποιων προβλημάτων. Τα 
συστήματα αυτά μπορούν να εξηγήσουν το τρόπο σκέψης τους. Είναι πολύ ελαστικά συστήματα 
διότι η γνώση που χρησιμοποιούν ως βάση για τις λογικές πράξεις μπορεί να εμπλουτιστεί και να 
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επεκταθεί. Για τη παραγωγή λύσεων και συμπερασμάτων σε συγκεκριμένα προβλήματα τα 
συστήματα αυτά χρησιμοποιούν μια μηχανή συμπερασμάτων (inference engine). Μια βάση 
γνώσεων είναι μια συλλογή από κανόνες οι οποίοι όταν εφαρμόζονται πάνω στο περιεχόμενο μια 
ΒΔ με τη χρήση της μηχανής συμπερασμάτων μπορεί να δώσει στον χρήστη απαντήσεις στο 
ερώτημα που τέθηκε, με βάση πάντα τους αρχικούς κανόνες.  

1.5.5.9 Νέες τεχνολογίες: ήρθε η ώρα της αλληλεπίδρασης των συστημάτων και της δημιουργίας 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας 

Οι νέες τεχνολογίες της «νέας οικονομίας» (New economy market) αφορούν κυρίως τη χρήση των 
τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Οι μεγαλύτερες εξελίξεις στο χώρο της 
πληροφορικής στην Υγείας έχουν ήδη ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο και περιληπτικά 
συνοψίζονται σε τομείς όπως η συνεχιζόμενη εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (e-learning), η χρήση 
του διαδικτύου για τη δημιουργία εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος χρήστη σε εφαρμογές 
ιατρικής πληροφορικής, και η χρήση της XML η οποία είναι μια γλώσσα κωδικοποίησης του 
περιεχομένου των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και ουσιαστικά αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους 
ερευνητές για την ανάπτυξη βιώσιμων προτύπων ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου μέσω διαδικτύου. 
Άλλες εφαρμογές του διαδικτύου αφορούν τη χρήση κινητών τηλεφώνων τρίτης γενεάς UMTS 
(smart phones) και υπολογιστών παλάμης (Palmtop PC, PDAs) για τη επικοινωνία ιατρών, την 
επισκόπηση και ενημέρωση του ιατρικού φακέλου εκτός ιατρείου ή νοσοκομείου, εφόσον βέβαια 
καλύπτονται οι απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας για τη προστασία των δεδομένων με την 
υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων ασφάλειας με τη χρήση κρυπτογραφικών μεθόδων, και 
ιδεατών ιδιωτικών δικτύων (VPN- Virtual Private Networks). Το internet επιτρέπει επίσης τη 
δημιουργία δικτύων υγείας με τη χρήση έξυπνων καρτών (Smarts Cards), οι οποίες αποτελούν 
στοιχείο ταυτοποίησης του χρήστη και φορέα βασικών ιατρικών δεδομένων πρώτης ανάγκης 
(emergency data set).  

Το διαδίκτυο αποτελεί τον ιδανικό φορέα για την υλοποίηση του ιδεατού ηλεκτρονικού ιατρικού 
φακέλου (Virtual Patient Record) καθώς επιτρέπει τη δημιουργία αποκεντρωμένης μορφής 
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου καθιστά δυνατή τη διασύνδεση με διαφανή στο χρήστη τρόπο 
μικρών, ετερογενών βάσεων δεδομένων. Ο Ιδεατός ιατρικός φάκελος ή κατανεμημένος ιατρικός 
φάκελος απαντάται σε δύο κατηγορίες: 

1. στον Ιατρικό Φάκελος Υγείας, όταν τα δεδομένα συγκεντρώνονται με ευθύνη των 
επαγγελματιών υγείας εντός ενός δομημένου συστήματος υγείας 

2. στον προσωπικό ή ατομική φάκελος υγείας (personal healthcare record) όταν τα δεδομένα 
συγκεντρώνονται με ευθύνη του πολίτη σε σημείο δικής του επιλογής 

Μια άλλη σημαντική συμβολή του διαδικτύου στην υγεία είναι δυνατότητες που παρέχει ως 
τηλεπικοινωνιακός φορέας για την υλοποίηση λύσεων κατ’ οίκον νοσηλείας. Στα πλαίσια της 
αναδιάρθρωσης ενός συστήματος υγείας το κύριο μέλημα είναι η μείωση του μέσου κόστους της 
παροχής επαρκούς ιατρικής φροντίδας στον πολίτη. Έτσι, η πολιτεία οφείλει να αναζητήσει 
τρόπους να μειώσει τα έξοδα χωρίς να μειώσει τη ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη του πολίτη 
προς το σύστημα υγείας. Υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι τουλάχιστον δύο τρόποι 
υπάρχουν: ο περιορισμός του μέσου χρόνου νοσηλείας και η πρόληψη. Αν η πρόληψη αφορά 
καθαρά πολιτικές αποφάσεις και εκστρατείες ενημέρωσης του πολίτη, η μέση διάρκεια νοσηλείας 
σε νοσοκομείο μπορεί να ελεγχθεί με τη θέσπιση των χειρουργείων μιας ημέρας νοσηλείας (day 
clinic) και της κατ οίκον νοσηλείας χρόνιων ασθενών. Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ιδανικό 
όχημα για τη δημιουργία τέτοιων εφαρμογών που θα δίνουν τη δυνατότητα στον ιατρό να 
παρακολουθεί και να εξετάζει εξ αποστάσεως ορισμένους ασθενείς τους, ενώ το προσδόκιμο ζωής 
των τελευταίων αυξάνει σημαντικά με την σύντομη επιστροφή στο φιλικό περιβάλλον της 
προσωπικής κατοικίας και της αξιοπρέπειας του ατόμου. Κλείνοντας αυτή τη μικρή περιήγηση 
στον κόσμο της ιατρικής πληροφορικής και της τηλεματικής υγείας αξίζει να τονίσουμε ένα και 
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μόνο σημείο: στόχος όλων των εφαρμογών αυτών είναι η παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας 
στον πολίτη με σεβασμό στα δικαιώματα του και πίστη ότι η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές, 
πολλές ζωές. Αξίζει λοιπόν να δώσουμε και στη χώρα μας τη μέγιστη υποστήριξη μας στους 
ανθρώπους αυτούς που πιστεύουν σε αυτό το όραμα. 

1.5.5.10 Κάρτες Υγείας (Health Cards 

Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας έρχεται να αντικαταστήσει το ιατρικό βιβλιάριο του ασθενούς.  Θα 
λέγαμε, ότι αποτελεί την υγειονομική ταυτότητα, ή ακόμα και διαβατήριο κάθε πολίτη και ατόμου 
σχετιζόμενου με την προσφορά ιατρικών υπηρεσιών.  Η χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας (έχει το 
μέγεθος τηλεκάρτας) δίνει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής διακίνησης των ιατρικών εγγράφων 
(π.χ. εξιτήριο, παραπεμπτικό, αποτελέσματα εξετάσεων, κτλ).  Η υιοθέτησή σας, σε συνδυασμό με 
τις πρακτικές ενός συστήματος πληροφόρησης υγείας, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη 
παράγραφο, δημιουργεί νέες δυνατότητες για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων των ασθενών και την ασφαλή ελεγχόμενη προσπέλαση των ιατρικών εγγράφων.   

Σύμφωνα με το Τελικό Παραδοτέο για τις «Έξυπνες Κάρτες» της Ομάδας Εργασίας Γ3 του e-
Business Forum, οι έξυπνες κάρτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με δύο βασικά κριτήρια, την 
επεξεργαστική ικανότητα και δυνατότητες εισόδου-εξόδου. 

Με βάση το πρώτο κριτήριο, διακρίνουμε τρεις κατηγορίες έξυπνων καρτών: 

 Κάρτες μνήμης – κάρτες αποθήκευσης πληροφοριών (memory cards). Οι κάρτες αυτές 
περιέχουν κάποια μνήμη και λογική σε υλικό (hardware logic), η οποία μπορεί να θέσει ή 
να διαγράψει τιμές στη μνήμη. Οι κάρτες μνήμης αναφέρονται καταχρηστικά ως έξυπνες 
κάρτες, καθώς δεν έχουν δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων 

 Έξυπνες κάρτες (smart cards, IC cards, microprocessor cards). Είναι οι «κλασικές» 
έξυπνες κάρτες ή κάρτες με μικροεπεξεργαστή. Ο επεξεργαστής τους, πέρα από την 
αποθήκευση και ασφάλιση πληροφοριών, μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις που ορίζονται 
στις προδιαγραφές του έργου για το οποίο θα χρησιμοποιηθούν 

 Έξυπνες κάρτες πολλαπλών εφαρμογών (multi-application smart cards). Οι έξυπνες 
κάρτες τελευταίας γενιάς έρχονται με ανοικτά λειτουργικά συστήματα και μπορούν να 
εκτελούν περισσότερες από μία εφαρμογές. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα στο χρήστη 
να «φορτώνει» νέες εφαρμογές, ή να διαγράφει άλλες ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Με βάση το δεύτερο κριτήριο, διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες έξυπνων καρτών: 

 Έξυπνες κάρτες με επαφές (Contact Cards). Οι κάρτες αυτές επικοινωνούν με ηλεκτρικές 
επαφές και πρέπει να εισαχθούν σε μία συσκευή ανάγνωσης προκειμένου να διαβαστούν ή 
να εισαχθούν πληροφορίες 

 Ασύρματες έξυπνες κάρτες (Contactless Cards). Οι κάρτες αυτές έχουν ενσωματωμένη 
εσωτερικά μία μικροσκοπική κεραία και μπορούν να επικοινωνούν με μία κεραία λήψης 
χωρίς τη φυσική τους επαφή με κάποια συσκευή ανάγνωσης προκειμένου οι πληροφορίες 
να ανανεωθούν, να αλλάξουν ή να υποβληθούν σε επεξεργασία  

 Υβριδικές κάρτες και συνδυασμένες κάρτες (Hybrid και Combination Cards). Οι κάρτες 
αυτές ενσωματώνουν και τους δύο τρόπους μετάδοσης και συνεπώς μπορούν να 
επικοινωνήσουν κατά περίπτωση είτε με ενσύρματο είτε με ασύρματο τρόπο. 

Η ηλεκτρονική κάρτα υγείας καταργεί τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες σε χαρτί και 
συμβάλλει τόσο στη διευκόλυνση του πολίτη αλλά και του οργανισμού παροχής υπηρεσιών 
περίθαλψης και ασφάλισης, με την επίσπευση των διαδικασιών ανταλλαγής εγγράφων και 
αποπληρωμής των υπηρεσιών. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

109 

Στην υγεία η ηλεκτρονική κάρτα έχει πλείστες εφαρμογές ως μέσο για τον έλεγχο της φυσικής 
πρόσβασης στα σημεία ελεγχόμενης πρόσβασης μιας μονάδας υγείας, για τον έλεγχο της 
πρόσβασης σε ηλεκτρονικά αρχεία και σα μέσο αναγνώρισης / πιστοποίησης χρηστών για την 
online παραλαβή των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων, αλλά και σαν το «κλειδί» που θα 
επιτρέψει την προσπέλαση / μορφοποίηση των στοιχείων του ιατρικού φακέλου ασθενούς.   

Η υιοθέτηση της κοινής Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας από 1ης Ιουνίου 2004 είναι ένα 
πρώτο βήμα προς την ένταξη της ηλεκτρονικής κάρτας στα εθνικά συστήματα υγείας.  Η ατομική 
κάρτα έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει όλα τα τρέχοντα έντυπα που αφορούν την 
υγειονομική περίθαλψη και τα οποία είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια προσωρινής διαμονής σε 
άλλο κράτος-μέλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κάρτα ασφάλισης – υγείας στην Ελλάδα έχει 
δρομολογηθεί για υλοποίηση μέσω των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και θα βασίζεται στην 
αξιοποίηση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), υποχρεωτικός αριθμός για 
όλους του Έλληνες το 2009, και στη δομή ψηφιακών πιστοποιητικών του Ελληνικού Δημοσίου 
μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr).  

Η κάρτα απλοποιεί τις διαδικασίες από την πλευρά του πολίτη / αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας, 
ενώ από την πλευρά της μονάδας υγείας υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου και βελτιστοποίηση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών (επιταχύνονται για παράδειγμα οι διαδικασίες παράδοσης των 
αποτελεσμάτων, αποπληρωμής των υπηρεσιών, κ.ά.). 

1.5.5.11 Ηλεκτρονικές Πύλες (Portals) 

Οι ηλεκτρονικές πύλες υγείας παρέχουν αδιαλείπτως πρόσβαση σε ενημέρωση και επιστημονική 
πληροφόρηση.  Μέσα σε έναν τέτοιο δικτυακό τόπο ο επισκέπτης μπορεί να βρει συγκεντρωτικά 
πληθώρα πληροφοριών όπως: 

 Ιατρικά και διαιτολογικά νέα και συμβουλές  

 Περιγραφή νόσων  

 Παραπομπές στις ιστοσελίδες ασφαλιστικών οργανισμών, νοσοκομείων, ιδιωτικών φορέων 
παροχής υπηρεσιών, διοικητικών αρχών υγείας, φαρμακευτικών εταιρειών και 
οργανισμών, κτλ 

 Λίστες ιατρών  
 Χώρο αλληλογραφίας με εξειδικευμένους ιατρούς και παροχή συμβουλών 

 Εμπόριο ιατρικών ειδών 

Ειδικά, όσον αφορά την τελευταία κατηγορία υπάρχουν και εξειδικευμένες ηλεκτρονικές πύλες για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ του τελικού καταναλωτή (B2C – Business to Consumer) ή μεταξύ 
προμηθευτριών εταιριών και φορέων παροχής υπηρεσιών (B2B – Business to Business). 

 

1.6 Ποια προβλήματα μπορούν να λυθούν μέσω της ηλεκτρονικής 
υγείας; 

1.6.1 Το όραμα για την Υγεία στον 21ο αιώνα  

Το όραμα για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας του 21ου αιώνα περιλαμβάνει 
ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, με επίκεντρο τον πολίτη. Σε ένα τέτοιο 
σύστημα η περίθαλψη βασίζεται στη συνεχή ιατρική παρακολούθηση και προσαρμόζεται σύμφωνα 
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με τις ανάγκες του πολίτη. Ο πολίτης είναι το κέντρο του ελέγχου. Η γνώση και οι πληροφορίες 
είναι ελεύθερες, ενώ οι αποφάσεις που παίρνονται είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Η ιατρική 
πληροφορία του πολίτη ανήκει σε αυτόν, είναι διαθέσιμη μέσω του διαδικτύου συνεχώς, και ο 
πολίτης αποφασίζει για τη διάθεση ευαίσθητων πληροφοριών που τον αφορούν. Ένα από τα 
σημαντικότερα γνωρίσματα της πληροφορίας αυτής είναι η διασυνδεσιμότητα και η δυνατότητα 
μεταφοράς και ανταλλαγής δεδομένων εννοιολογικά αναγνωρίσιμων. 

Ευφυή περιβάλλοντα και συστήματα παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με χρήση έξυπνων 
βιοαισθητήρων που προκαλούν τη μικρότερη δυνατή δυσχέρεια στον ασθενή και ολοκληρωμένα 
συστήματα τηλεματικής επιτρέπουν σε ευαίσθητους από πλευράς υγείας πολίτες να έχουν έναν 
σχεδόν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Οι κρίσιμες ζωτικές παράμετροι μεταδίδονται σε πραγματικό 
χρόνο και σε απευθείας σύνδεση (online) στους γιατρούς ή/και εξειδικευμένους επιστήμονες – 
ιατρικούς συμβούλους, ανεξάρτητα από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται ο ασθενής. Έτσι, η 
κατάσταση της υγείας του ασθενούς μπορεί να αξιολογηθεί αντικειμενικά και οι αποφάσεις να 
λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, κρίσιμα ιατρικά  
περιστατικά. Σύγχρονες εργαστηριακές, διαγνωστικές, απεικονιστικές και θεραπευτικές συσκευές, 
νέα βιοϋλικά που πληρούν την ανάγκη βιοσυμβατότητας και βοηθήματα για άτομα με ειδικές 
ανάγκες προσφέρουν στους πολίτες μια καλύτερη ποιότητα ζωής.  

Ο όρος παροχή υπηρεσιών υγείας περιλαμβάνει μια πληθώρα εμπλεκόμενων ατόμων, φορέων και 
διακινούμενης πληροφορίας. Αφορά στους πολίτες που θέλουν εξατομικευμένη φροντίδα, άμεσα, 
στο υψηλότερο επίπεδο ποιότητας. Αφορά στους γιατρούς που πρέπει να παίρνουν αποφάσεις και 
να ελέγχουν την υλοποίησή τους για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Αφορά στους νοσηλευτές που, 
εκτός από άμεση παροχή υπηρεσιών, λειτουργούν και ως συλλέκτες σημαντικών πληροφοριών. 
Αφορά και στους υπεύθυνους για τη διαχείριση των υποδομών υγείας (νοσοκομείων, 
νοσηλευτηρίων, μέσων επείγουσας μεταφοράς, φαρμακευτικού υλικού, κ.λπ.) και φυσικά και όλες 
τις συνεργαζόμενες εταιρείες: φαρμακευτικές, ιατρικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης στελεχών υγείας, 
κ.λπ. Ο συνεκτικός ιστός των εμπλεκόμενων μερών δεν είναι παρά η πληροφορία που πρέπει να 
διακινηθεί άμεσα, με ακρίβεια, στο σημείο που είναι απαραίτητη, αφενός για να διευκολύνει τη 
συνεργασία των φορέων μεταξύ τους και αφετέρου για την υποβοήθησή τους στη λήψη των σωστών 
αποφάσεων. 

Η δυνατότητα επικοινωνίας από παντού, η ικανότητα επεξεργασίας τεράστιων όγκων δεδομένων 
και η ευελιξία των σύγχρονων τερματικών συσκευών, θα δημιουργήσουν το απαραίτητο περιβάλλον 
για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων, χρήσιμων και, σε πολλές περιπτώσεις, κρίσιμων εφαρμογών 
παροχής υπηρεσιών υγείας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. 

 

1.6.2 Σύγχρονες προκλήσεις  

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας τον 21ο αιώνα έχει οδηγήσει σε ένα 
ανθρωποκεντρικό σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον πολίτη. Η περίθαλψη 
βασίζεται στη συνεχή ιατρική παρακολούθηση και προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του 
πολίτη. Ο όρος «παροχή υπηρεσιών υγείας» περιλαμβάνει μια πληθώρα εμπλεκόμενων προσώπων, 
φορέων και διακινούμενης πληροφορίας. Αφορά πολίτες, γιατρούς, νοσηλευτές και στελέχη της 
υγείας, υποδομές, νοσοκομεία, νοσηλευτήρια, μέσα επείγουσας μεταφοράς και σχετιζόμενες 
εταιρείες όπως φαρμακευτικές, εταιρείες ιατρικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης στον τομέα της υγείας 
κ.λπ. Ο συνεκτικός ιστός των παραπάνω εμπλεκόμενων οντοτήτων είναι η πληροφορία που πρέπει 
να διακινηθεί άμεσα και με ακρίβεια, όπου αυτή είναι απαραίτητη, αφενός για να διευκολύνει τη 
συνεργασία των φορέων μεταξύ τους και αφετέρου για την υποβοήθησή τους στη λήψη των σωστών 
αποφάσεων. Συγχρόνως, ευφυή περιβάλλοντα και συστήματα παρακολούθησης ζωτικών 
παραμέτρων με χρήση έξυπνων βιοαισθητήρων που προκαλούν τη μικρότερη δυνατή δυσχέρεια 
στον ασθενή καθώς και ολοκληρωμένα συστήματα τηλεματικής επιτρέπουν σε ευαίσθητους, από 
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πλευράς υγείας, πολίτες να έχουν έναν φυσιολογικό τρόπο ζωής. Η υλοποίηση των παραπάνω, 
ακολουθώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά διατηρώντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα 
του χώρου της υγείας και της ποιότητας της ζωής, δημιουργεί νέα δεδομένα αλλά και νέα 
προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά αφορούν θέματα νομικής υφής, καχυποψίας και κουλτούρας 
αλλά και θέματα τεχνολογικής φιλοσοφίας και κατεύθυνσης.   

Το πρώτο βασικό πρόβλημα που τίθεται είναι η δυσκολία της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των 
Πληροφορικών Συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις διάφορες μονάδες υγείας (Νοσοκομεία, 
Κέντρα Υγείας, κτλ) και αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια προς τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας, λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του τομέα της υγείας στη χώρα μας, 
αλλά και ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τομέας της υγείας εξαρτάται υπερβολικά από τα 
διαθέσιμα δεδομένα (πληροφορίες), και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο «παράγονται» 
καθημερινά τεράστιες ποσότητες δεδομένων από τα νοσοκομεία, τις κλινικές, τα εργαστήρια. 
Όμως, ακόμα και σήμερα, τα δεδομένα αυτά τις περισσότερες φορές δεν υπόκεινται σε 
ηλεκτρονική επεξεργασία, αλλά σε χειροκίνητη (με χειρόγραφα έντυπα ή με μικρές εφαρμογές που 
αυτοματοποιούν απλώς ορισμένες εργασίες). Η έλλειψη ολοκληρωμένων Πληροφορικών 
Συστημάτων είναι εμφανής. Η πραγματικότητα αυτή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που 
συμβαίνει σε άλλους τομείς (π.χ. τραπεζικός τομέας) που επίσης εξαρτώνται πολύ από τη συνεχή 
πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό περιλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων: 

 Την έλλειψη κεφαλαίων στήριξης για την ανάπτυξη νέων συστημάτων στον συγκεκριμένο 
τομέα, 

 Την μη υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων διασύνδεσης, 

 Την έλλειψη δυνατότητας μεταφοράς και ανταλλαγής δεδομένων εννοιολογικά 
αναγνωρίσιμων.  

Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι οι υπηρεσίες υγείας μέσω εφαρμογών τηλεματικής 
χαρακτηρίζονται συνήθως από τη χρήση ετερογενών συστημάτων λογισμικού και υλικού 
εξοπλισμού, από την έλλειψη στρατηγικής σε σχέση με τη διαχείριση του δικτύου, την μη ύπαρξη 
εφαρμογών διαδραστικής τηλεματικής και από την μη ολοκληρωμένη ακόμα αποδοχή από την 
ιατρική κοινότητα. Οι βασικές αιτίες για τα παραπάνω μεταξύ άλλων είναι: 

 Η δυσκολία σύνδεσης των εφαρμογών με τα υπάρχοντα ιατρικά πληροφορικά συστήματα 
και υπηρεσίες 

 Η έλλειψη προτυποποίησης (ολικής ή μερικής) των επικοινωνιακών υποδομών που 
χρησιμοποιούνται 

 Η ραγδαία εξέλιξη στον χώρο της τεχνολογίας και της υγείας  

 Η σχετικά μικρή αγορά σε σχέση με τις ανάγκες ανάπτυξης/έρευνας  

 Οι δυσκολίες στην επικοινωνία ανθρώπου - μηχανής (user interface) 

Τέλος, ένα τρίτο πρόβλημα, που αποτελεί όμως βασική συνιστώσα του χώρου της υγείας, είναι ότι 
η εισαγωγή τεχνολογίας σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, δεν αποτελεί λύση από μόνη της αν 
η υλοποίηση των τεχνολογικών αλλαγών δεν συνοδεύεται από αλλαγές στη δομή, τις διαδικασίες 
και τον επανασχεδιασμό των ροών της πληροφορίας. Κύριοι παράγοντες του προβλήματος αυτού 
είναι: 

 Η υιοθέτηση επιστημονικά τεκμηριωμένων και ποσοτικά μετρήσιμων δεικτών απόδοσης 
του συστήματος,  

 Η συνεχής επισήμανση τυχόν ιατρικών λαθών. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

112 

Τα προαναφερόμενα προβλήματα, από την άλλη μεριά, αποτελούν έναν χώρο γεμάτο προκλήσεις 
για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και των επικοινωνιών. Οι προκλήσεις αυτές 
συνοψίζονται: 

 Στην πολυπλοκότητα των ιατρικών δεδομένων 

 Στη δυσκολία εισαγωγής των δεδομένων (data entry)  

 Στα προβλήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων  

 Στη  δυσκολία προσαρμογής όλων των εμπλεκομένων, φυσικών προσώπων και φορέων 
υγείας, σε νέες τεχνολογίες  

 Στην έλλειψη συστήματος ανάκτησης δημοσιευμένης και τεκμηριωμένης ιατρικής 
πληροφορίας και σύγκρισης ιατρικών πρωτοκόλλων. 

1.7 Η Κατάσταση της ηλεκτρονικής υγείας σήμερα 

1.7.1.1 Τι παρατηρείται σήμερα στον χώρο 

Σύμφωνα με την πρόσφατη (2008) Μελέτη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ με τίτλο «Η χρήση 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Υγεία και Πρόνοια» 
http://www.observatory.gr/page/default.asp?la=1&id=2101&pk=400&return=183 «μεταξύ 
των κυριότερων προκλήσεων του συστήματος Υγείας και Πρόνοιας στην Ελλάδα 
συμπεριλαμβάνονται και οι κάτωθι: 

Όσον αφορά στη σημαντικότητα και την αναγκαιότητα εφαρμογής και χρήσης ΤΠΕ συστημάτων 
στους δημόσιους φορείς υγείας, η ανάλυση κατέδειξε: 

• Οι εφαρμογές ΤΠΕ υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους εργαζόμενους καθώς 
εκτιμάται ότι θα επιφέρουν ιδιαίτερη διευκόλυνση στην εργασία τους και ως κρίσιμες 
αναφέρθηκαν οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Ασθενούς, οι Κάρτες Υγείας και τα 
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Η χρήση ΤΠΕ είναι καθοριστική καθότι με αυτή 

• Η χρήση Η/Υ στην εργασία επηρεάζει το βαθμό αναγκαιότητας αύξησης της χρήσης 
συστημάτων ΤΠΕ στους φορείς δημόσιας υγείας. 

• Εν γένει, η εφαρμογή ΤΠΕ συστημάτων και λογισμικών είχε επίσης ιδιαίτερα θετικές 
επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο 

• Η εφαρμογή συστημάτων ΤΠΕ υγείας δεν έχει ακόμα οφέλη και για τους πολίτες που 
κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας: μόνο 0,5% των εργαζομένων στο 
χώρο της υγείας ανέφεραν ότι διαθέτουν συστήματα τηλεδιάγνωσης ή κατ’ οίκον φροντίδας 
/ τηλεμετρίας που θα μπορούσαν να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες 

• Μείωση κόστους λειτουργίας 

• Καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον πολίτη 

• Ενοποίηση δεδομένων με μοναδική καταχώρηση πληροφορίας 

Η μελέτη αποτύπωσε και τα βασικά προβλήματα ορισμένα εκ των οποίων θα αντιμετωπίσει το 
παρόν έργο 

• Χρονοβόρες διαδικασίες ανάθεσης 

• Ελλιπής προϋπολογισμός και πόροι 
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• Υποστελέχωση, έλλειψη κινήτρων στο προσωπικό και έλλειψη βασικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης 

• Μεγάλος αριθμός φορέων με στοιχειώδη μόνο συστήματα 

• Μεγάλη χρονικά απόσταση μεταξύ προδιαγραφής και υλοποίησης 

• Έλλειψη ενιαίων προτύπων & κωδικοποιήσεων 

• Ανομοιογένεια σε διαδικασίες και αντιμετώπιση 

 

1.7.1.2 Ο Σχεδιασμός που υλοποιείται σήμερα 

Αυτά που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα σχεδιάστηκαν το 2002, με τα θετικά και τα αρνητικά 
τους στοιχεία. Το 2002 το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την “Κοινωνία της Πληροφορίας” ανέφερε: 

 ‘...είναι φανερό ότι θα πρέπει να αναζητηθούν οι διαδικασίες εκείνες που θα επιτρέψουν ένα ελάχιστο (κατά 
περίπτωση) απαιτούμενο επίπεδο πληροφοριακής οργάνωσης, προκειμένου να βελτιωθεί αισθητά ο 
παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας των Νοσοκομείων και να διευκολυνθεί η Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΕ 
(τέως ΔΥΠΕ, τέως ΠεΣΥΠ) στη συλλογή και συστηματική παρακολούθηση στοιχείων για τη λήψη 
αποφάσεων που αφορούν το χώρο της Υγείας. Για το λόγο αυτό έχουν προδιαγραφεί τα ακόλουθα επίπεδα 
πληροφοριακής οργάνωσης στα οποία μπορεί να φτάσει ένα Νοσοκομείο. 
 

Επίπεδο 1 Βασικός πυρήνας διαχειριστικών εφαρμογών (πχ. Γραφείο Κίνησης, Εξωτερικά 
Ιατρεία, Φαρμακείο – ατομικό συνταγολόγιο, Νοσήλια, Λογιστήριο – διπλογραφικό, 
Διαχείριση Υλικών κλπ.). 

Επίπεδο 2 Εργαστηριακά συστήματα σε βασικά νοσοκομειακά εργαστήρια (πχ. Βιοχημικό, 
μικροβιολογικό, αιματολογικό) 

Επίπεδο 3 Σύστημα έκδοσης εντολών προς εργαστήρια, φαρμακείο, νοσήλια κλπ. στις κλινικές 

Επίπεδο 4 Τεχνολογία bar code σε φάρμακα, εξετάσεις, αντιδραστήρια κλπ. 

Επίπεδο 5 Εντολές ιατρικής/νοσηλευτικής φροντίδας, ιστορικό ασθενούς 

Επίπεδο 6 Επεξεργασία ιατρικής εικόνας (πχ. οργάνωση ακτινολογικών εργαστηρίων, παροχή 
υπηρεσιών τηλεδιάγνωσης μέσω εικόνας κλπ.) 

Επίπεδο 7 Πρωτόκολλα κατευθυνόμενης περίθαλψης, υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων 

 

Ανεξάρτητα από τη διαβάθμιση που θα αποφασιστεί ανά νοσοκομείο και ΠεΣΥ, για να επιτευχθούν οι στόχοι 
που έχουν τεθεί για τη πληροφοριακή οργάνωση των Υγειονομικών Περιφεριών (πρώην ΔΥΠΕ, πρώην 
ΠΕΣΥΠ) , θα πρέπει όλα τα νοσοκομεία της χώρας να φτάσουν τουλάχιστο στο 3ο επίπεδο όσον αφορά την 
πληροφοριακή τους υποδομή (βλέπε παραπάνω πίνακα).’ 
 

 

Ανέφερε επίσης ως στόχους : 

‘Δεδομένου του ήδη διαφορετικού επιπέδου μηχανογράφησης των Νοσοκομείων της χώρας, αλλά και όλων 
των άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη αυτή (στελέχωση, μέγεθος, υποστήριξη, κλπ), 
αναμένεται κάποια νοσοκομεία να προχωρήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό και ολοκλήρωση τη μηχανογράφησή 
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τους. Ετσι θα υπάρξουν ορισμένες ΥΠΕ (πρώην ΔΥΠΕ, πρώην ΠΕΣΥΠ) που θα έχουν τη δυνατότητα να 
αποτελέσουν πρότυπα σε σχέση με τη διείσδυση της Πληροφορικής. Στις ΥΠΕ (πρώην ΔΥΠΕ, πρώην 
ΠεΣΥΠ) οι στόχοι θα έπρεπε να είναι: 

1. Υλοποίηση μιας πρώτης γενιάς φακέλου ασθενούς που θα αποτελέσει τη βάση για ηλεκτρονικό 
φάκελο με δυνατότητα πρόσβασης από όλους τους έχοντας την εξουσιοδότηση. 

2. Ολοκλήρωση των νοσοκομειακών συστημάτων και των ΚΥ με τρόπο ώστε όλα τα περιλαμβανόμενες 
ΥΠΕ (πρώην ΔΥΠΕ πρώην ΠεΣΥΠ) να μπορούν να διαχειριστούν πλήρως τους ασθενείς τους 
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών όπως ραντεβού, να ολοκληρώσουν τα υποσυστήματά τους και να 
υποστηρίξουν παραγγελίες εξετάσεων, παραλαβή αποτελεσμάτων και συνταγογράφηση. 

3. Δυνατότητα χρήσης του ΕΣΥnet για κλείσιμο ραντεβού, παραπομπών για εξετάσεις σε όλα τα 
γεωγραφικά τμήματα των συγκεκριμένων ΥΠΕ (πρώην ΔΥΠΕ πρώην ΠεΣΥΠ). 

4. Οι περιφερειακοί ιατροί να έχουν τη δυνατότητα να συμβουλεύονται τους ιατρούς των νοσοκομείων 
της περιφέρεια μέσω τηλε-συνεργασίας 

5. Ο ιατρός θα έχει τη δυνατότητα να δει το φάκελο ασθενούς της ΥΠΕ (πρώην ΔΥΠΕ πρώην 
ΠεΣΥΠ), 24 ώρες το 24ωρο. Ο φάκελος αυτός θα είναι «φυσικά» αποθηκευμένος στο νοσοκομείο. 

6. Η ΥΠΕ (πρώην ΔΥΠΕ πρώην ΠεΣΥΠ) (ή ο Διοικητής) να μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχει 
στοιχεία για τη διοίκηση της ΥΠΕ (πρώην ΔΥΠΕ πρώην ΠεΣΥΠ) (MIS σύστημα) αλλά και για το 
κόστος λειτουργίας του. 

1.7.2 Τι συνεχίζει να υλοποιείται στην Υγεία 

1.7.2.1 Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής: τα ΟΠΣΥ 

Μέσω των επονομαζόμενων «Ολοκληρωμένων Πληροφορικών Συστημάτων Υγείας (ΟΠΣΥ)» που 
αναπτύσσονται στις 7 πλέον Υγειονομικές Περιφέρειες (πρώην 17 ΔΥΠΕ / ΠεΣΥΠ) μέχρι το 
αργότερο 2009, επιδιώχθηκε από το Υπουργείο Υγείας μέσω των ΥΠΕ (αξιοποιώντας πόρους από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», η πληροφοριακή οργάνωση 
τουλάχιστον 3ου επιπέδου στις μονάδες υγείας σε όλη την Ελλάδα ώστε να εξασφαλίζεται η 
λειτουργία κλινικού ιατρικού φακέλου του νοσοκομείου ο οποίος μεταξύ άλλων στηρίζεται 
σε σύστημα διαχείρισης δεδομένων ιατρικού φακέλου ασθενούς (στόχος 1 ως άνω). Μέσω της 
υλοποίησης των έργων βάσει της αρχιτεκτονικής τους, επιδιώκεται η τεχνική διαλειτουργικότητα 
με άλλα συστήματα εντός των μονάδων υγείας αλλά και των κέντρων υγείας (Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας) (στόχος 2 ως άνω) .Τα συστήματα ΤΠΕ βάσει των εγκεκριμένων επενδυτικών 
σχεδίων, είναι πολιτοκεντρικά - ασθενοκεντρικά και ο ασθενής θεωρείται ως ο δια βίου κύριος 
συντελεστής στη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών υγείας. Στα ΟΠΣΥ περιέχονται πολλές 
οντότητες (entities) όπως το περιστατικό, η επίσκεψη του ασθενούς, τα οικονομικά στοιχεία και 
πολλές άλλες που συνδέονται με τα παραπάνω. Όμως η οντότητα του ασθενούς είναι η κεντρική 
οντότητα στο ΟΠΣ με διαβαθμισμένη πρόσβαση ανάλογα με τα δικαιώματα του κάθε ρόλου. 
Έτσι κάθε ασθενής που έρχεται για πρώτη φορά σε “επαφή” με το ΕΣΥ (σε μια δηλ. μονάδα 
υγείας εντός της υγειονομικής του περιφέρειας) αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Μητρώου 
Ασθενούς (ΕΑΜΑ) ίδιος εντός της ΥΠΕ. Η συστημική αυτή αρχιτεκτονική σε συνδυασμό με την 
περιφερειακή διάσταση των ΟΠΣΥ , δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης χρόνιων ασθενειών και 
προληπτικής ιατρικής φροντίδας στους πολίτες της περιφέρειας 

Ο στόχος 3 επιδιώκεται μέσω του Σύζευξις καθώς τις αντίστοιχες ενσωματωμένες εφαρμογές 
διαχείρισης ραντεβού στα ΟΠΣΥ, ενώ η επίτευξη των στόχων 4 και 5, παρότι παρέχεται η 
τεχνολογική δυνατότητα, εξαρτάται απόλυτα, όπως είναι γνωστό, από την ικανότητα οργανωσιακής 
αφομοίωσης και χρήσης των ΟΠΣΥ στην καθημερινή ιατρική και διοικητική πρακτική.  
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Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται στα επόμενα κεφάλαια της το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των ΟΠΣΥ, τα οποία βασίστηκαν πάνω στον σχεδιασμό του υπογράφοντος. Ο 
σχεδιασμός των ΟΠΣΥ τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε διοικητικό επίπεδο σχεδιάστηκαν 
και υλοποιήθηκαν τα έτη 2002-2003 από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., εταιρία του 
Δημοσίου, στην οποία εργάστηκε ο υπογράφον την διατριβή κατά τα έτη 2002-2006 στη θέση της 
ΥΠΕύθυνου έργων στον τομέα της υγείας και κοινωνικής ασφάλισης και ως συντονιστής του εν 
λόγω τομέα. Κατά συνέπεια, το προτεινόμενο μοντέλο εφαρμόστηκε στη πράξη τα αποτελέσματα 
του οποίου αναλύονται σε μεταγενέστερα κεφάλαια. Το μοντέλο βασίστηκε στον στρατηγικό 
σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας (επιχειρησιακό σχέδιο 2000-2006) και αξιοποίησε στο έπακρο 
τη διεθνή βιβλιογραφία της εποχής για το σχεδιασμό των περιφερειακών ολοκληρωμένων 
πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Αντίστοιχοι σχεδιασμοί υλοποιήθηκαν και σε άλλες χώρες (πχ 
Ισπανία, Αυστρία, κλπ). Αξίζει να σημειωθεί ότι το προτεινόμενο μοντέλο είχε και έχει 
καινοτομικά στοιχεία που άλλωστε αποδεικνύονται από τη πληθώρα των δημοσιεύσεων σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά και βιβλία από τον υπογράφοντα, τον επιβλέποντα καθηγητή και τους 
λοιπούς συνεργάτες. 

Η δημιουργία και λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (ΕΗΦΑ) ο οποίος 
θα είναι προσβάσιμος με απόλυτα ασφαλή τρόπο τόσο από τους επαγγελματίες υγείας (θεράποντες 
ιατρούς) όσο και από τον ίδιο τον ασθενή ανεξάρτητα του τρόπου και χώρου αποθήκευσης των 
επιμέρους στοιχείων του φακέλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη στοιχειώδη παροχή 
υπηρεσιών σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό (βλ. πρόσφατη σύσταση από την EΕ για τη 
διαλειτουργικότητα) 

Βασικό ζήτημα  για την δημιουργία του ΕΗΦΑ που συνεχίζει να υφίσταται, είναι η συναίνεση στον 
καθορισμό ενός ελάχιστου συνόλου δεδομένων και η τυποποιημένη ανταλλαγή στοιχείων του 
Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς (όπως αυτός τηρείται ανά φορέα) μεταξύ των φορέων υγείας με 
δομημένο τρόπο μεταξύ συστημάτων διαφορετικών κατασκευαστών και η συνένωση αυτών 
προκειμένου να δημιουργηθεί ο πλήρης φάκελος. 

Η χρήση προτύπων και πρωτοκόλλων διεθνά αποδεκτών στη δόμηση και λειτουργία εφαρμογών, 
ως ένα βαθμό επιτυγχάνεται από το υλοποιούμενα έργα ΟΠΣΥ. Ωστόσο η ευρεία αποδοχή πρέπει 
να στηρίζεται σε ανοικτά συστήματα και διαλειτουργικές αρχιτεκτονικές ΗΦΑ, έχοντας υπόψην 
και τις μεθόδους / τεχνικές τυποποίησης όπως XML DTDs για τον χώρο της υγείας, τις εργασίες 
του CEN (TC 251), την έκδοση 3.0 του HL7 κα. 

Αν με τον όρο ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς νοείται η ηλεκτρονική εκδοχή του φακέλου ασθενούς 
ως εκείνο το κομβικό σημείο αναφοράς για την κατάσταση και εξέλιξη της υγείας των πολιτών τότε 
ο εθνικός ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς (και κατ’ επέκταση υγείας) είναι δυνατόν να αποτελείται 
από επιμέρους φακέλους ο οποίος με τις απαραίτητες εφαρμοζόμενε πολιτικές να παρέχει ενιαία 
ασφαλή πρόσβαση στα ενδεδειγμένα (patient summary) δεδομένα με τη συγκατάθεση του 
ασθενούς. Ο ΗΦΑ ενισχύει την αποτελεσματικότητα των ιατρονοσηλευτικών διεργασιών, μειώνει 
τα λάθη και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, εξορθολογίζει τα κόστη μέσω της 
τυποποίησης της πληροφορίας. 

1.7.2.2 Προτάσεις για το μέλλον 

Ενώ όμως η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς με όρους τεχνολογικούς ή 
αρχιτεκτονικής έχει σε ένα βαθμό ωριμάσει ή εξελίσσεται βάσει διεθνών προτύπων, τα εμπόδια για 
την υιοθέτησή του στην ιατρική πρακτική δεν έχουν συστηματικά αντιμετωπιστεί κυρίως από 
τους ίδιους τους συντελεστές διοίκησης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών υγείας στον 
ΕΣΥ. Έτσι η διοικητική διαλειτουργία, ζητήματα ασφάλειας, κτήσης και διαφύλαξης της 
ιδιωτικότητας των δεδομένων , η μετάπτωση παλαιών δεδομένων, η οργανωτική αδράνεια και 
αντίδραση των επαγγελματιών υγείας, οι κοινωνικές διαστάσεις της απομακρυσμένης πρόσβασης 
στα ιατρικά δεδομένα των πολιτών (κανόνες, δεοντολογία, προστασία προσωπικών δεδομένων), η 
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ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και η διαφύλαξη της συνέχειας στην περίθαλψη των ασθενών, η νομική 
πλευρά της εξουσιοδότησης πρόσβασης και αλλαγής (υπογραφές),  παραμένουν όχι μόνο για την 
Ελλάδα ανοικτά θέματα που επιβάλλουν είτε κανονιστική ρύθμιση είτε διαμόρφωση μιας 
κοινής, πολιτικής και κοινωνικής προσέγγισης.    

Για αυτό τον λόγο, μετά τη διασφάλιση μιας σχετικά ενιαίας τεχνολογικά υποδομής σε αρκετές 
μονάδες υγείας, στρατηγικό στόχο  της Ελλάδας θα έπρεπε να αποτελεί η εφαρμογή  σε εθνική ή 
δια-περιφερειακή κλίμακα μιας διαλειτουργικής ”2ης γενιάς” φακέλου ασθενούς του Εθνικού 
Ιατρικού Φακέλου Υγείας (ΙΦΥ) καθώς και ο προσδιορισμός των αναγκαίων δομών 
(διακυβέρνησης, επιχειρησιακών, κα) για τη σύσταση (θεσμική), εφαρμογή (επιχειρησιακή – 
οργανωτική) και λειτουργία (συστήματα, εκπαίδευση, διαχείρισης της αλλαγής) του «δια-βίου» 
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του Έλληνα πολίτη, εντός κατ’ αρχάς, του Ευρωπαϊκού χώρου 
υπηρεσιών Υγείας 

Ενδεικτικές πρωτοβουλίες (χωρίς ιεράρχηση) για τα επόμενα χρόνια – «ανοικτές» προτάσεις 
σε θεσμικό, προπαρασκευαστικό, διαχειριστικό, κλινικό, συστημικό, οργανωτικό επίπεδο 
όπως η. διερεύνηση (διαδικασίες) και επιβεβαίωση της αυτοματοποιημένης ενημέρωσης 
(μεταφοράς)  του ΕΗΦΑ με στοιχεία  ιατρικών και άλλων πράξεων, μεταξύ διαφορετικών 
συστημάτων και φορέων (ιδιαίτερα δια-περιφερειακών)  δυνατότητα ενημέρωσης του ηλεκτρονικού 
ιατρικού φακέλου ασθενούς με στοιχεία ιατρικών πράξεων από τους διάφορους φορείς του 
συστήματος υγείας και ειδικότερα: 

1. Δευτεροβάθμια φροντίδας υγείας (ενδεικτικά: ιατρικό εξιτήριο, ιατρικές πράξεις, 
αποτελέσματα εξετάσεων) 

2. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ενδεικτικά: παραπομπές για εξετάσεις, παραπομπές στην 
δευτεροβάθμια  φροντίδα) 

3. Ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα (αποτελέσματα εξετάσεων) 

4. Ιδιωτικά φαρμακεία (εκτέλεση συνταγών) 

Η διερεύνηση μπορεί να γίνει μέσω έργου – οδηγού (σε όλο το εύρος 2 ή και περισσοτέρων ΥΠΕ 
(πρώην ΔΥΠΕ πρώην ΠεΣΥΠ) όπου θα επιδειχθεί η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και 
ηλεκτρονικής ανταλλαγής διοικητικών στοιχείων και στοιχείων ιατρικού φακέλου μεταξύ των 
βασικών φορέων παροχής υγείας. 

1. διακυβερνητικός, επιχειρησιακός και οργανωτικός σχεδιασμός για τη σύσταση και 
λειτουργία μόνιμης δομής ανάπτυξης, συντήρησης και εξέλιξης προτύπων στην 
ηλεκτρονική  Υγεία με έμφαση στη διαλειτουργικότητα. 

2. στρατηγική μελέτη της μετάβασης από το αναλογική στη ψηφιακή διαχείριση της 
πληροφορίας των ασθενών (ΗΦΑ) σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
και οι δράσεις της Ελλάδας 

3. η εγκαθίδρυση διαδικασιών πιστοποίησης εφαρμογών ΤΠΕ από τους προμηθευτές 
(εγχώριους και αλλοδαπούς) , συστημάτων και οργανωτικών μονάδων υγείας προκειμένου 
για τη λειτουργία ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων ασθενών 

4. ανάπτυξη σεναρίων και διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την εισαγωγή του ΗΦΑ 
μέχρι το 2020 βάσει των εγκατεστημένων ΟΠΣΥ και των εξελίξεων τους: ζητήματα 
συντονισμού, διασφάλισης της ποιότητας, μετάβασης στο νέο ηλεκτρονικό τρόπο 
διαχείρισης και διακίνησης της πληροφορίας,  πρόσβασης στα αρχεία και επίλυσης 
ζητημάτων 

5. μεθοδολογική αξιολόγηση των ιατρικών συστημάτων και της δόμησης των ΗΦΑ που 
λειτουργούν στις Μονάδες υγείας (εντός Μονάδας και σε επίπεδο Περιφέρειας), οι τεχνικές 
επιλογές (πλεονεκτήματα – βελτιώσεις) και προσδιορισμό των ελάχιστων δεδομένων για τη 
διαλειτουργία 
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6. αξιολόγηση του επιπέδου διαλειτουργικότητας, η κριτική αποτίμηση διεθνών προτύπων 
διαλειτουργικότητας των ΗΦΑ και η μέτρηση των επιπτώσεων από την εισαγωγή σε 
εθνική κλίμακα του επιλεγμένου προτύπου 

7. διαβούλευση του περιεχομένου και της δόμησης του Φακέλου Υγείας καθώς και των 
σεναρίων εξάπλωσης στο ΕΣΥ με τις κοινότητες των επαγγελματιών υγείας τόσο στο ΕΣΥ 
όσο και εκτός ΕΣΥ. Η παράλληλη διοργάνωση workshops μέσα σε Μονάδες Υγείας 
επίδειξης των ωφελημάτων του ΗΦΑ βάσει σεναρίων χρήσης, καταγραφής απόψεων, 
στάσεων και προτάσεων και αξιολόγησης 

8. προσδιορισμός των ελαχίστων απαιτήσεων πληροφορίας του ΗΦΑ (patient summary), η 
διασφάλιση της πρόσβασης, ενημέρωσης και η επίδραση στην  κινητικότητα των ασθενών 
(εντός και εκτός Ελλάδας) ιδίως μεταξύ τη Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και άλλων 
βαθμίδων υγείας 

9. επιλογή και ειδική κατάρτιση του κρίσιμου πυρήνα επαγγελματιών υγείας ως 
«πρωτοπόρων» στη διάδοση της ασθενοκεντρικής αντίληψης και αξιοποίησης αρχών 
λειτουργίας και αποδοχής του Εθνικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς 

10. υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΗΦΑ μέσω εστιασμένων δράσεων τοπικού 
ανασχεδιασμού διεργασιών / διαχείριση της αλλαγής της βέλτιστης χρήσης του ΗΦΑ 
στην πράξη αλλά και αξιοποίησης συμβολαίων (προγραμματικών συμφωνιών) διαχείρισης 
συστημάτων και διεργασιών από μεγάλους, ικανούς και φερέγγυους ιδιωτικούς 
σχηματισμούς με έμφαση στην ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και τη διασφάλιση της 
επιχειρησιακής συνέχειας 

11. θεσμική στήριξη όσον αφορά θέματα διαχείρισης του ιατρικού απορρήτου, δεοντολογίας,  
ασφάλειας πληροφοριών και η κατάρτιση αναγκαίων ρόλων (δεξιοτήτων,  γνώσεων, 
αρμοδιοτήτων, υπευθυνοτήτων ) που απαιτείται για τη κατάλληλη χρήση του ΗΦΑ 

12. συνέργεια και συνεργασία των ιδιωτικών μονάδων υγείας και ιατρών στη συνέχεια της 
ιατρικής περίθαλψης των ασθενών με τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ 

13. αξιολόγηση της επίδρασης των μεταρρυθμίσεων και οργανωτικής συγκρότησης του ΕΣΥ 
στην ταχύτητα και έκταση της υιοθέτησης του εθνικού ΗΦΑ : σενάρια εθνικής εφαρμογής 
μέχρι το 2020, ενδεικτικού προγράμματος δράσεων (εθνικό – περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο) και αποτίμησης συνολικού κόστους κτήσης (ανάπτυξης + λειτουργίας) 

14. αξιολόγηση των Δημοτικών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας: προϋποθέσεις, αποτίμηση 
ετοιμότητας, δράσεις και κόστος για την  ένταξη στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο 
Ασθενούς (Υγείας) 

15. η προώθηση της διαλειτουργίας του ΗΦΑ ως πυρήνα διάθεσης των πληροφοριών με το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης  (ιδιωτικό – δημόσιο) : σχεδιαστικές επιδράσεις, 
πρόσβαση και επιλογές διακυβέρνησης 

16. θεσμοθέτηση πλαισίου κινήτρων, μετρήσιμων στόχων και συστήματος διοίκησης 
επιδόσεων οργανισμών υγείας βασιζόμενοι στην ολοκλήρωση δομής / υποδομής ΗΦΑ 

17. μελέτη σεναρίων ανάπτυξης λειτουργίας και χρήσης του  ΗΦΑ  σε επείγοντα περιστατικά, 
στην προνοσομειακή φροντίδα και στην κατ’ οίκον φροντίδα 

18. καθιέρωση μιας διαρκούς αποτίμησης πρωτοβουλιών / προγραμμάτων χρήσης ΗΦΑ στην 
κλινική πράξη και τη διοίκηση μονάδων υγείας 

19. η προώθηση τη αναγκαίας εμπιστοσύνης για την κοινωνική αποδοχή της απομακρυσμένης 
ηλεκτρονικής πρόσβασης σε ιατρικά, προσωπικά δεδομένα των πολιτών: «παράδειγμα», 
κανόνες, στάσεις & αντιλήψεις, δεοντολογία και εμπιστοσύνη 
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20. η θεσμική, νομική και κανονιστική προσέγγιση ζητημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης 
δεδομένων υγείας 

21. αξιολόγηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών, ποια σημεία μπορούν να μεταφερθούν και 
ποια να αποφευχθούν σε υλοποιήσεις ΗΦΑ εντός Μονάδων Υγείας (micro) 

 

Οι παραπάνω προτάσεις (όχι κατ΄ ανάγκη υπό τη μορφή «έργων», αφού πολλές αποτελούν 
θεσμική αρμοδιότητα του/των καθ’ ύλην αρμοδίων φορέων άσκησης πολιτικής), θα πρέπει να  
λάβουν προφανώς υπόψη 

1. την εθνική στρατηγική για την ηλεκτρονική υγεία μέχρι το 2015 της χώρας 

2. το eHealth Action Plan και τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι αυτού τις Προτάσεις του ΥΥ 
κ’ ΚΑ για την σύνταξη των κατευθύνσεων Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης 2007-201345 

3. το εθνικό χάρτη για την ηλεκτρονική υγεία που έχει κατατεθεί στην ΕΕ (με τις δεσμεύσεις 
της χώρας) 

4. τα αποτελέσματα των έργων ΤΠΕ (ΟΠΣΥ)  που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΚτΠ 
στον τομέα της Υγείας καθώς και τις σχετικές 

5. την αξιολόγηση πρωτοβουλιών (επιτυχημένων ή μη) εφαρμογής ή/και λειτουργίας 
ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού φακέλου υγείας στις ΥΠΕ ή /και Μονάδες – Δίκτυα Υγείας 

6. την πρωτοβουλία τυποποίησης του ΥΥΚΑ με την συνεργασία του με τον ΕΛΟΤ (Τεχνική 
Επιτροπή Υγείας) και ΚΕΣΥ 

7. τις δικτυακές υπηρεσίες του Σύζευξις 
8. την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις γνωματεύσεις περί 

ζητημάτων διαχείρισης ιατρικών δεδομένων 

9. την αξιολόγηση της ετοιμότητας των μονάδων υγείας και επαγγελματιών υγείας  για 
«αφομοίωση» των αλλαγών εξαιτίας της λειτουργίας των ΤΠΕ (ΟΠΣΥ) 

10. το επίπεδο της κατάρτισης σε σχέση με θέματα ασφάλειας στη διαχείριση δεδομένων 
υγείας, της χρήσης ΤΠΕ κα. 

11. την πρόταση για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας και την ολοκλήρωση του 
ΕΣΥ στην Ελλάδα από το ΥΥΚΑ (σύμφωνα με την οποία «Καθιερώνεται η χρήση ενιαίου 
τύπου ηλεκτρονικού φακέλου (ΗΦ) ασθενούς σύμφωνα με τα πρότυπα των ήδη υπαρχόντων σε 
χώρες που τον χρησιμοποιούν (Μεγάλη Βρετανία, Σουηδία) αλλά και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 
πραγματικότητας. Τα υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να περιέχει ο ΗΦ θα καθοριστούν με απόφαση 
του ΥΥΚΑ, ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιείται ο ίδιος φάκελος πανελλαδικά, και να περιέχει 
την ίδια μορφή πληροφορίας. Η ταξινόμηση των νοσημάτων πρέπει απαραίτητα να είναι ενιαία σε όλη 
την Ελλάδα και να συμφωνεί με τις πιο πρόσφατες εκδόσεις των διεθνώς χρησιμοποιούμενων 
ταξινομήσεων (ΙCD ή/και ΙCPC)» και αλλού …¨Ο ΗΦ θα πρέπει να ενημερώνεται σε κάθε 
επίσκεψη του ασθενούς και για κάθε παραπομπή σε ειδικευμένο γιατρό, εργαστήριο ή νοσοκομείο. Ο 
φάκελος πρέπει να είναι απλός στη χρήση του ώστε να μπορεί ο γιατρός να τον συμπληρώνει μόνος 
του χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης είναι δυνατό να γίνεται και η 
συνταγογράφηση φαρμάκων μέσω αυτού, εφόσον ολοκληρωθεί η απλοποίηση της διαδικασίας 
συνταγογραφίας. Όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του ΗΦ, είναι υποχρεωτική η καταγραφή όλων 
αυτών των δεδομένων σε ενιαίου τύπου κάρτα ασθενών» 

12. την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για τη δια-συνοριακή διαλειτουργία των 
ηλεκτρονικών φακέλων υγείας (electronic health records)46 

                                                 
45 http://www.mohaw.gr/gr/europe/kps/D-kpsFinal.pdf 
46 http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/policy/20080702-interop_recom.pdf 
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Σε αντίστοιχα συμπεράσματα με τον υπογράφοντα καταλήγει και η προαναφερθείσα μελέτη του 
Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η μελέτη αυτή προτείνει για το επόμενο 
χρηματοδοτικό πλαίσιο οι ενέργειες να επικεντρωθούν στα κάτωθι: 

• Ενοποίηση ΟΠΣΥ πανελλαδικά 

• Ενοποίηση ιατρικών δεδομένων / ενιαία κωδικοποίηση 

• Αριθμός Μητρώου/ Ιατρικός φάκελος 

• CRM και χρήση Internet 

• Διασύνδεση & Διαλειτουργικότητα 

• Ενοποίηση με Ασφαλιστικά Ταμεία 

• Σταθερή συνέχιση & ένταξη όλων των φορέων 

• Υιοθέτηση κοινών λειτουργικών προτύπων 

• Ενεργή συμμετοχή όλων των φορέων 

• Μείωση χρόνου μεταξύ ανάθεσης και υλοποίησης με ανάπτυξη γρήγορων διαδικασιών 

• Ειδικό πλαίσιο για προμήθειες σε ΤΠΕ λόγω ταχύτητας εξέλιξής τους 

• Σύνταξη προϋπολογισμού βάση αναγκών και στόχων 

• Έναρξη πιλοτικών έργων 

•  Εξατομίκευση σχεδιασμού των έργων ανά μονάδα υγείας 

Δυνατότητες που ανοίγονται από τη χρήση των ΤΠΕ: 

Τέσσερις είναι οι κύριες τεχνικές δυνατότητες που ενεργοποιούν τις βαθιές αλλαγές 

με τη χρήση των ΤΠΕ: 

• η ταυτόχρονη διαθεσιμότητα της ίδιας πληροφορίας σε διάφορα επίπεδα σε 
απομακρυσμένα μέρη 

• η δυνατότητα για άσκηση ελέγχου και συντονισμού από απομακρυσμένα μέρη 

• η τεράστια υπολογιστική δυναμικότητα που επιτρέπει την εκτέλεση πολύπλοκων 
υπολογισμών σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με ελάχιστη πιθανότητα λάθους 

• η μεγάλη αρχειοθετική δυναμικότητα σε μικρό όγκο με παράλληλη δυνατότητα έρευνας 
και ανάκτησης σε ελάχιστο χρόνο 

 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

120 

 

Κεφάλαιο Δεύτερο  
Τεχνολογικές εξελίξεις 

 

2 Τεχνολογικές εξελίξεις 
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η συνποπτική παρουσίαση τεχνολογικών προτάσεων που εν 
δυνάμει μπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου. 

2.1 Νέες τεχνολογικές δυνατότητες για την ανάπτυξη ενός Δικτύου 
Υγείας 

2.1.1 Νέες τηλεπικοινωνιακές επιλογές 

2.1.1.1 Το διαδίκτυο (internet) 

Το Διαδίκτυο, γνωστό συνήθως και με την αγγλική άκλιτη ονομασία Internet, είναι ένα μέσο 
μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), όπως είναι για παράδειγμα και η τηλεόραση αν και η τελευταία έχει 
πολύ περιορισμένο αμφίδρομο χαρακτήρα. Ως μέσο έχει διπλή υπόσταση: η υλική (που 
αποτελείται από τον συνδυασμό δικτύων βασισμένων σε λογισμικό και υλικό), και η άϋλη (αυτό, 
δηλαδή, που "κάνει" / προσφέρει στην κοινωνία το Διαδίκτυο ως μέσο). Ο παραπάνω ορισμός 
αναφέρεται στη wikipedia, http://el.wikipedia.org/wiki/.  

Το Διαδίκτυο και η Επικοινωνία 

Με την εμφάνιση οποιουδήποτε νέου μέσου, ο τομέας της επικοινωνίας αναμφισβήτητα 
επηρεάζεται. Η επίδραση αυτή πηγάζει κυρίως από την τεχνολογία του νέου μέσου. Σε τι επίπεδο 
μπορεί η τεχνολογία του Διαδικτύου να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και 
πληροφορούνται μαζικά οι άνθρωποι; Υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες προσεγγίσεις 
πάνω στο θέμα. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της ιντερνετοφιλίας (ένα μείγμα κλασικής πλουραλιστικής 
προσέγγισης και τεχνολογικού ντετερμινισμού), το Διαδίκτυο, αλλά και η ψηφιακή τεχνολογία 
γενικότερα, έχουν την ικανότητα να δημιουργούν εικονικούς "χώρους", εικονικές "κοινότητες", 
όπου παύουν να υφίστανται οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν 
στον πραγματικό κόσμο και που τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας αδυνατούν να ξεπεράσουν 
εύκολα . Η επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου γίνεται άμεση και αμφίδρομη. Δίνεται η δυνατότητα 
σε κάθε χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή συνδεδεμένου στο Διαδίκτυο να πληροφορηθεί αλλά και 
να πληροφορήσει ανταλλάσσοντας απόψεις μέσω ενός συμμετοχικότερου και λιγότερο 
ελεγχόμενου διαύλου επικοινωνίας. Οι χρήστες αποκτούν ολοένα και περισσότερο την ιδιότητα 
του παγκόσμιου πολίτη. Υπάρχει έντονη τάση, ήδη από την αρχή της εμφάνισής του Διαδικτύου, 
να θεωρείται ένα άκρως δημοκρατικό μέσο μαζικής επικοινωνίας, το οποίο αποδιαμεσολαβεί την 
επικοινωνία και καθιστά ισχυρότερο τον μέσο άνθρωπο, καθώς δίνει στον τελευταίο τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε μεγάλο όγκο πληροφοριών συγκεντρωμένων σε ένα "χώρο" και την δυνατότητα της 
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προσωπικής επιλογής των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, η βασική θέση της προσέγγισης αυτής 
είναι ότι το Διαδίκτυο θα εκδημοκρατίσει την κοινωνία με το να βελτιώσει την επικοινωνία 
καταργώντας την ανάγκη για διαμεσολάβηση. 

Οι υποστηρικτές της παραπάνω θέσης αποδίδουν την ικανότητα του Διαδικτύου να 
αποδιαμεσολαβεί την επικοινωνία, στην ίδια την φύση της τεχνολογίας του. Η τεχνολογία του είναι 
το στοιχείο που το διαφοροποιεί από τα παραδοσιακά μέσα (τα οποία, κατά την ιντερνετοφιλία, 
διαμεσολαβούν την επικοινωνία). Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η τεχνολογία είναι ουδέτερη, απλώς 
ένα εργαλείο ανεπηρέαστο από άλλους παράγοντες. Σε αυτό το σημείο έρχεται ο αντίλογος, που 
θεωρεί οτι η τεχνολογία (για παράδειγμα ένα πρόγραμμα λογισμικού) εξ ορισμού διαμεσολαβεί 
την επικοινωνία. Κατά αυτήν την προσέγγιση, το Διαδίκτυο, αφού χάνει την ιδιότητά του να 
αποδιαμεσολαβεί, δεν μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία και την κοινωνία σε τέτοιο βαθμό που 
οι ιντερνετοφιλικοί ισχυρίζονται ότι μπορεί. Σύμφωνα με την "άντι-πλουραλιστική" προσέγγιση 
αυτό που κάνει το Διαδίκτυο είναι τελικά να επαναδιαμεσολαβεί την επικοινωνία. Αμφισβήτηση 
τίθεται και στο κατά πόσο το Διαδίκτυο είναι παγκόσμιο. Σύμφωνα με έρευνες, μόνο το 8% του 
παγκόσμιου πληθυσμού είναι on-line. Η ύπαρξη αυτού του ψηφιακού χάσματος, όπως έχει 
ονομαστεί, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα κατά της ιντερνετοφιλικής προσέγγισης. 
Εκτός από το χάσμα αυτό καθαυτό, παρατηρείται και δυσαναλογία δυνατότητας για χωρητικότητα 
απο τόπο σε τόπο, γεγονός που αυτομάτως αποκλείει ορισμένους χρήστες απο πληροφορίες που 
περιέχονται, για παράδειγμα, σε αρχεία υπό τη μορφή βίντεο. Ακόμα ένα επιχείρημα προς αυτή 
την κατεύθυνση είναι η εκτεταμένη χρήση του Διαδικτύου για εμπορικούς σκοπούς, κάτι που 
αυξάνει κατά πολύ τον έλεγχο τόσο του μέσου όσο και των πληροφοριών. Επίσης, η 
αμφιδρομικότητα δεν είναι απόλυτη σε κάθε έκφανση της χρήσης του Διαδικτύου. Το πόσο 
αμφίδρομη είναι μία διεπαφή μέσω Internet δεν εξαρτάται μόνο απ΄την δυνατότητα 
αμφιδρομικότητας που δίνει στον χρήστη το εκάστοτε λογισμικό. Τέλος, άλλο ένα στοιχείο που 
αποδεικνύει τον επαναδιαμεσολαβητικό και όχι αποδιαμεσολαβητικό χαρακτήρα του Διαδικτύου 
είναι η εκτεταμένη ιεράρχηση που έχει δεχτεί η on-line πληροφορία από τις μηχανές αναζήτησης 
(π.χ. Google). 

Η τεχνολογία του Διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο ή Ίντερνετ (Ιnternet) είναι ένα επικοινωνιακό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, που 
επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οποιουδήποτε διασυνδεδεμένου υπολογιστή. Η 
τεχνολογία του είναι κυρίως βασισμένη στην διασύνδεση επιμέρους δικτύων ανά τον κόσμο και 
πολυάριθμα τεχνολογικά πρωτόκολλα, με κύριο το TCP/IP. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος 
internet προκύπτει από τη σύνθεση λέξεων inter-network. Στην πιο εξειδικευμένη και περισσότερο 
χρησιμοποιούμενη μορφή του, με τους όρους Διαδίκτυο, Ιντερνέτ ή Ίντερνετ (με κεφαλαίο το 
αρχικό γράμμα) περιγράφεται το παγκόσμιο πλέγμα διασυνδεδεμένων υπολογιστών και των 
υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες του. Το Διαδίκτυο χρησιμοποιεί 
μεταγωγή πακέτων (packet switching) και τη στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP. 

Σήμερα, ο όρος Διαδίκτυο κατέληξε να αναφέρεται στο παγκόσμιο αυτό δίκτυο. Για να ξεχωρίζει, 
το παγκόσμιο αυτό δίκτυο γράφεται με κεφαλαίο το αρχικό "Δ". Η τεχνική της διασύνδεσης 
δικτύων μέσω μεταγωγής πακέτων και της στοίβας πρωτοκόλλων TCP/IP ονομάζεται 
Διαδικτύωση. 

Μερικά από τα πιο γνωστά διαδικτυακά πρωτόκολλα είναι το IP, TCP, το UDP, το DNS, το PPP, 
το SLIP, το ICMP, το POP3, IMAP, το SMTP, το HTTP, το HTTPS, το SSH, το Telnet, το 
FTP, το LDAP και το SSL. Μερικές από τις πιο γνωστές Διαδικτυακές υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούν αυτά τα πρωτόκολλα είναι: 

 Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), 

 Οι ομάδες συζητήσεων (newsgroups), 

 Η διαμοίραση αρχείων (file sharing) 
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 Η επιφόρτωση αρχείων (file transfer) 

 Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web). 

Από αυτές, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ο Παγκόσμιος Ιστός είναι οι πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενες, ενώ πολλές άλλες υπηρεσίες έχουν βασιστεί πάνω σε αυτές, όπως οι 
ταχυδρομικές λίστες (mailing lists) και τα αρχεία καταγραφής ιστού (blogs). Το Διαδίκτυο καθιστά 
δυνατή τη διάθεση υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο, υπηρεσίες όπως το ραδιόφωνο μέσω Ιστού 
και οι προβλέψεις μέσω Ιστού, που είναι προσπελάσιμες από οπουδήποτε στον κόσμο. Κάποιες 
γνωστές υπηρεσίες του Διαδικτύου δεν δημιουργήθηκαν με αυτόν τον τρόπο αλλά βασίστηκαν 
αρχικά σε ιδιωτικά συστήματα. Αυτές περιλαμβάνουν το ICQ, το AIM, το CDDB και το 
Gnutella. 

Έχουν γίνει πολλές αναλύσεις για το Διαδίκτυο και την δομή του. Για παράδειγμα, είναι 
καθορισμένο ότι η δομή δρομολόγησης του Διαδικτύου και οι υπερσύνδεσμοι του Παγκόσμιου 
Ιστού είναι παραδείγματα μη κλιμακούμενων δικτύων. Μερικά μεγάλα ακαδημαϊκά υποδίκτυα του 
Διαδικτύου είναι τα ακόλουθα: 

 GEANT 

 Internet2 

 Little GLORIAD 

 JANET 

 

Η ιστορία του Διαδικτύου 

Οι πρώτες απόπειρες για την δημιουργία ενός διαδικτύου ξεκίνησαν στις ΗΠΑ κατά την διάρκεια 
του ψυχρού πολέμου. Η Ρωσία είχε ήδη στείλει στο διάστημα τον δορυφόρο Σπούτνικ 1 κάνοντας 
τους Αμερικανούς να φοβούνται όλο και περισσότερο για την ασφάλεια της χώρας τους. Θέλοντας 
λοιπόν να προστατευτούν απο μια πιθανή πυρηνική επίθεση των Ρώσων δημιούργησαν την 
υπηρεσία προηγμένων αμυντικών ερευνών ARPA (Advanced Research Project Agency) γνωστή 
ως DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) στις μέρες μας. Αποστολή της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν να βοηθήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ να αναπτυχθούν 
τεχνολογικά και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο επικοινωνίας το οποίο θα μπορούσε να επιβιώσει σε 
μια ενδεχόμενη πυρηνική επίθεση. 

Το αρχικό θεωρητικό υπόβαθρο δόθηκε από τον Τζ. Λικλάιντερ (J.C.R. Licklider) που ανέφερε σε 
συγγράμματά του το "γαλαξιακό δίκτυο". Η θεωρία αυτή υποστήριζε την ύπαρξη ενός δικτύου 
υπολογιστών που θα ήταν συνδεδεμένοι μεταξύ τους και θα μπορούσαν να ανταλλάσσουν γρήγορα 
πληροφορίες και προγράμματα. Το επόμενο θέμα που προέκυπτε ήταν ότι το δίκτυο αυτό θα 
έπρεπε να ήταν αποκεντρωμένο έτσι ώστε ακόμα κι αν κάποιος κόμβος του δεχόταν επίθεση να 
υπήρχε δίοδος επικοινωνίας για τους υπόλοιπους υπολογιστές. Τη λύση σε αυτό έδωσε ο Πολ 
Μπάραν (Paul Baran) με τον σχεδιασμό ενός κατανεμημένου δικτύου επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούσε την ψηφιακή τεχνολογία. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η θεωρία ανταλλαγής 
πακέτων του Λέοναρντ Κλάινροκ (Leonard Kleinrock), που υποστήριζε ότι πακέτα πληροφοριών 
που θα περιείχαν την προέλευση και τον προορισμό τους μπορούσαν να σταλούν από έναν 
υπολογιστή σε έναν άλλο. 

Στηριζόμενο λοιπόν σε αυτές τις τρεις θεωρίες δημιουργήθηκε το πρώτο είδος διαδικτύου γνωστο 
ως ARPANET. Εγκαταστάθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1969 με 4 κόμβους μέσω των 
οποίων συνδέονται 4 μίνι υπολογιστές (mini computers 12k): του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια 
στην Σάντα Μπάρμπαρα του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, το SRI στο 
Στάνφορντ και το πανεπιστήμιο της Γιούτα. Η ταχύτητα του δικτύου έφθανε τα 50 kbps και έτσι 
επιτεύχθηκε η πρώτη dial up σύνδεση μέσω γραμμών τηλεφώνου. Μέχρι το 1972 οι συνδεδεμένοι 
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στο ARPANET υπολογιστές έχουν φτάσει τους 23, οπότε και εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 
σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail). 

Παράλληλα δημιουργήθηκαν και άλλα δίκτυα, που χρησιμοποιούσαν διαφορετικές μεθόδους και 
τεχνικές(όπως το x.25 και το UUCP) τα οποία συνδέονταν με το ARPANET. Το πρωτόκολλο 
που χρησιμοποιούσε το ARPANET ήταν το NCP (Network Control Protocol), το οποίο, όμως, 
είχε το μειονέκτημα ότι λειτουργούσε μόνο με συγκεκριμένους τύπους υπολογιστών. Έτσι, 
δημιουργήθηκε η ανάγκη στις αρχές του 1970 για ένα πρωτόκολλο που θα ένωνε όλα τα δίκτυα 
που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τότε. Το 1974 λοιπόν, δημοσιεύεται η μελέτη των Βιντ Σερφ (Vint 
Cerf) και Μπομπ Κάαν (Bob Kahn) από την οποία προέκυψε το πρωτόκολλο TCP (Transmission 
Control Protocol) που αργότερα το 1978 έγινε TCP/IP, προστέθηκε δηλαδή το Internet 
Protocol (IP), και τελικά το 1983 έγινε το μοναδικό πρωτόκολλο που ακολουθούσε το 
ARPANET. 

Το 1984 υλοποιείται το πρώτο DNS (Domain Name System) σύστημα στο οποίο καταγράφονται 
1000 κεντρικοί κόμβοι και οι υπολογιστές του διαδικτύου πλέον αναγνωρίζονται απο διευθύνσεις 
κωδικοποιημένων αριθμών. Ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του Διαδικτύου έκανε το 
Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National Science Foundation, NSF) των ΗΠΑ, το οποίο 
δημιούργησε την πρώτη διαδικτυακή πανεπιστημιακή ραχοκοκκαλιά (backbone), το NSFNet, το 
1986. Ακολούθησε η ενσωμάτωση άλλων σημαντικών δικτύων, όπως το Usenet, το Fidonet και το 
Bitnet. 

Ο όρος Διαδίκτυο/Ίντερνετ ξεκίνησε να χρησιμοποιείται ευρέως την εποχή που συνδέθηκε το 
APRANET με το NSFNet και Ίντερνετ σήμαινε οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιούσε TCP/IP. 
Η μεγάλη άνθιση του Διαδικτύου όμως, ξεκίνησε με την εφαρμογή της υπηρεσίας του Παγκόσμιου 
Ιστού από τον Τιμ Μπέρνερς-Λι στο ερευνητικό ίδρυμα CERN το 1989, ο οποίος είναι, στην 
ουσία, η πλατφόρμα, η οποία κάνει εύκολη την πρόσβαση στο Ίντερνετ, ακόμα και στη μορφή που 
το ξέρουμε εμείς σήμερα 

Οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο 

Το Internet, σε συνδυασμό με την ολοένα αναπτυσσόμενη ψηφιακή τεχνολογία, έχει δημιουργήσει 
μία τεράστια αγορά γνώσεων/πληροφοριών. Παραδοσιακές μορφές τέχνης (όπως για παράδειγμα 
ο κινηματογράφος και η μουσική) μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας παίρνουν την ίδια μορφή 
(αρχείων δεδομένων) με αντικείμενα που εκ πρώτης όψεως είναι εντελώς διαφορετικά (όπως για 
παράδειγμα η ιατρική επιστήμη ή κάποιο πρόγραμμα λογισμικού). Παρατηρείται λοιπόν μία 
συγκέντρωση γνώσης ή, αν το θέλετε, πολιτιστικής κληρονομιάς, που σχετίζεται άμεσα με το 
Internet. Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι το "ποιος θα διοικήσει, ποιος θα ελέγξει 
την γνώση αυτή". 

Από τη στιγμή που το Διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο συνδεδεμένων υπολογιστών, κάθε χρήστης έχει 
την δυνατότητα να μοιραστεί πληροφορίες με άλλους χρήστες γενόμενος, πολλές φορές, ο ίδιος 
δημιουργός και πάροχος των πληροφοριών αυτών. Δεν υπάρχει άμεσος έλεγχος των πληροφοριών 
που "ανεβαίνουν" στο Διαδίκτυο από κάποιον ιεραρχικά ανώτερο χρήστη ή οργανισμό. Το θέμα 
της μη ιεραρχημένης πληροφορίας, όμως, τίθεται υπο αμφισβήτηση. Ο όγκος της πληροφορίας 
στο Διαδίκτυο είναι πράγματι μεγάλος. Παρ'όλα αυτά, υπάρχουν πληροφορίες ευκολότερα και 
δυσκολότερα προσβάσιμες από τον χρήστη. 

Το Internet έκανε δυνατή την συγκέντρωση μεγάλου όγκου πληροφοριών και επηρέασε σημαντικά 
τον τρόπο διάθεσής τους. Δεν συμβαίνει, όμως, στον ίδιο βαθμό το ίδιο και στον τρόπο 
παραγωγής αυτών. Για παράδειγμα, ο τρόπος παραγωγής μιας κινηματογραφικής ταινίας δεν έχει 
επηρεαστεί σημαντικά απο την ύπαρξη του Internet, ανεξάρτητα από το αν έχει επηρεαστεί ή όχι 
από την ψηφιακή τεχνολογία. Παρ'όλα αυτά, και σύμφωνα με την ιντερνετοφιλική προσέγγιση, το 
Διαδίκτυο ασκεί μεγάλη επίδραση στην διαδικασία παραγωγής δημοσιογραφικών προϊόντων. Η 
δημιουργία της είδησης παύει να είναι πλέον μονοπώλιο λίγων, αφού ο κάθε χρήστης μπορεί εάν 
το επιθυμεί να δημιουργήσει πληροφορία ανά πάσα στιγμή. Το πιο τρανταχτό παράδειγμα της 
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επίδρασης αυτής είναι τα ιστολόγια (blogs), όπου μπορεί κανείς να εκφέρει απόψεις και να 
σχολιάσει γεγονότα πάσης φύσεως (βλ. δημοσιογραφία στον ιστό και δημοσιογραφία των πολιτών). 
Ως αποτέλεσμα της επιρροής αυτής του Internet στη παραγωγή ειδήσεων τα όρια μεταξύ ενός 
απλού χρήστη του διαδικτύου και ενός επαγγελματία δημοσιογράφου γίνονται περισσότερο 
δυσδιάκριτα. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της έννοιας της 
δημοσιογραφίας καθώς και της απαραίτητης εκπαίδευσης των δημοσιογράφων. Η ανάγκη για τον 
επαναπροσδιορισμό της δημοσιογραφίας, όμως, δεν είναι τόσο μεγάλη σύμφωνα με τους 
υποστηριχτές της "αντι-πλουραλιστικής" προσέγγισης, καθώς θεωρούν πως το Internet δεν μπορεί 
να ασκήσει ουσιαστική επίδραση στην επικοινωνία γενικότερα και στην δημοσιογραφία ειδικότερα. 

Επίσης, λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης γνώσης στο Διαδίκτυο, η έννοια της κοινωνικής ισότητας 
παίρνει και πάλι μεγάλη σημασία. Το χάσμα ανάμεσα σε πληροφοριακά πλούσιους και 
πληροφοριακά φτωχούς θα διευρύνεται όσο αυξάνεται η συγκέντρωση της γνώσης αυτής. Το 
παραπάνω αποτελεί ακόμα έναν λόγο που κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για διερεύνηση του 
αρχικού ερωτήματος "ποιος θα ελέγξει τη γνώση αυτή". 

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο στη διακίνηση της πληροφορίας στο Διαδίκτυο είναι 
η Αγγλική. Έχοντας αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, το Διαδίκτυο περιλαμβάνει πλέον ποιοτικά 
και ποσοτικά ευρύ περιεχόμενο και στις υπόλοιπες γλώσσες των περισσότερο αναπτυγμένων 
χωρών. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα δυσλειτουργίες και τεχνικά προβλήματα σχετικά με την 
κωδικοποίηση, όπως το mojibake. 

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

Κοινές μέθοδοι πρόσβασης στο Διαδίκτυο είναι η επιλογική και η ευρυζωνική. Δημόσιοι χώροι για 
χρήση του Διαδικτύου περιλαμβάνουν τις βιβλιοθήκες και τα Internet cafes, όπου υπάρχουν 
διαθέσιμοι Η/Υ με σύνδεση στο Διαδίκτυο. Υπάρχουν, επίσης, σημεία πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
σε δημόσιους χώρους όπως αίθουσες αναμονής αεροδρομίων, μερικές φορές μόνο για σύντομη 
χρήση ενόσω βρισκόμαστε σε αναμονή. Τέτοια σημεία είναι γνωστά και με διάφορους άλλους 
όρους, όπως «δημόσια περίπτερα Διαδικτύου», «δημόσια τερματικά Διαδικτύου» και «ιστο - 
τηλέφωνα». 

Η δικτύωση μέσω Wi-Fi παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ασύρματα σημεία 
πρόσβασης (hotspot) που παρέχουν τέτοια πρόσβαση περιλαμβάνουν τα Wifi-cafes, όπου κάποιος 
αρκεί να φέρει τις δικές του/της ασύρματες συσκευές όπως φορητό Η/Υ ή PDA. Οι υπηρεσίες 
αυτές μπορεί να είναι δωρεάν σε όλους, είτε δωρεάν μόνο σε πελάτες, είτε επί πληρωμή. Ένα 
hotspot δεν χρειάζεται να περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Ολόκληρες 
πανεπιστημιουπόλεις και πάρκα έχουν αυτή τη δυνατότητα, ακόμα και ολόκληρες περιοχές. 
Προσπάθειες να συνδεθεί και ο αγροτικός πληθυσμός έχουν οδηγήσει στα ασύρματα κοινοτικά 
δίκτυα. 

Τα πλεονεκτήματα της πρόσβασης ενός χρήστη μέσω του δικού του υπολογιστή (αντί μέσω 
δημόσιου τερματικού) περιλαμβάνουν τη δυνατότητα για κατέβασμα και ανέβασμα αρχείων χωρίς 
περιορισμούς, τη χρήση του αγαπημένου του φυλλομετρητή (web browser) και των ρυθμίσεων 
αυτού (το μενού των ρυθμίσεων μπορεί να απενεργοποιηθεί σε έναν δημόσιο υπολογιστή) και την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων στο Ίντερνετ με τη χρήση δικών του προγραμμάτων και δεδομένων. 

Χώρες με πολύ καλή πρόσβαση στο Ίντερνετ περιλαμβάνουν την Νότια Κορέα, όπου το 50% του 
πληθυσμού έχει ευρυζωνική πρόσβαση, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ  

Διαδίκτυο και Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο κατοχυρώνεται στο 
άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελίων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ελευθερίας της 
έκφρασης και της ενημέρωσης. Πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίστηκε τροπολογία 
σύμφωνα με την οποία «δεν μπορεί να επιβάλλεται περιορισμός επί των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών των τελικών χρηστών, χωρίς να προηγηθεί δικαστική απόφαση... εκτός από 
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περιπτώσεις όπου απειλείται η ασφάλεια των πολιτών και στις οποίες η απόφαση δύναται να είναι 
αντίστοιχη». Ακόμη όμως και με την εν λόγω τροπολογία η πρόσβαση στο Διαδίκτυο θα μπορεί 
να απαγορευτεί με σχετικές δικαστικές αποφάσεις που θα επιβάλλει η εκάστοτε εθνική νομοθεσία 
στο όνομα της απειλής της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, η τροπολογία αναφέρει επίσης «…η 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν μπορεί να περιοριστεί χωρίς να προηγηθεί δικαστική απόφαση. 
Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου απειλείται η ασφάλεια των πολιτών.» Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η Βρετανία, στην οποία οι πάροχοι απαγόρευσαν την πρόσβαση σε μια λίστα 
ιστοσελίδων στην οποία μέχρι τώρα βρίσκονταν σελίδες παιδικής πορνογραφίας, όμως πρόσφατα 
προστέθηκαν και άλλες, όπως αυτή που αφορά το χάκινγκ (hacking). Στους χρήστες που θα 
επιχειρούν να εισέλθουν σε κάποια από αυτές τις σελίδες θα απαγορεύεται η είσοδος, ενώ τα 
ηλεκτρονικά τους ίχνη θα καταγράφονται. Έτσι, παρά την εν λόγω τροπολογία, εξακολουθεί να 
μην λαμβάνεται υπ’ όψη ότι το αδιάσειστο δικαίωμα της πρόσβασης των πολιτών στο Διαδίκτυο 
αποτελεί προαπαιτούμενο για την προάσπιση και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η γνώση, η 
παιδεία η ελευθερία έκφρασης και πολιτικής δράσης. 

Είναι σημαντικό, επίσης, να κατανοηθεί πως οι χρήστες του Διαδικτύου δεν είναι πελάτες αλλά 
πολίτες και ως τέτοιοι θα πρέπει να λογίζονται σε θέματα που αφορούν αφενός την υποδομή του 
διαδικτύου και αφετέρου το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό. Σχετικά με την υποδομή οφείλει η 
εκάστοτε εθνική αρχή να μεριμνά για την επέκταση του δικτύου, ακόμα και σε περιοχές που η 
ιδιωτική πρωτοβουλία αρνείται να προβεί στην απαιτούμενη επένδυση, όταν τη θεωρεί οικονομικά 
ασύμφορη. Έτσι θα διασφαλιστεί το δικαίωμα των πολιτών για ενημέρωση και ελευθερία έκφρασης. 
Όσον αφορά την πρόσβαση πρέπει να κατοχυρώνεται το δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη και 
ισότιμη πρόσβαση όπως αναφέρθηκε και με τα παραπάνω. 

Χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα 

Σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα, παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού 
των χρηστών (από 13% το 2001 σε 31% το 2007) ηλικίας 15 έως 65 ετών που κατέχουν 
προσωπικό Η/Υ. Αντίστοιχα, παρατηρείται αύξηση των ωρών χρήσης του Διαδικτύου που 
φτάνουν κατά μέσω όρο τις 8,6 ανά εβδομάδα. 

Η υπηρεσία που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) αλλά 
και η ενημέρωση (νέα, καιρός, αθλητικά) αποτελεί από τους κυριότερους λόγους χρήσης του 
Διαδικτύου. Αντίθετα, η αναζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες ακολουθεί πτωτική πορεία από το 
2002. Ιδιαίτερα χαμηλή παραμένει η χρήση του Διαδικτύου για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. 
Περίπου 18% των χρηστών προχώρησε σε κάποια αγορά κατά το 2006 ωστόσο το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται μόλις στο 4,5% του γενικού πληθυσμού. Παρόλα αυτά, οι αγορές πραγματοποιήθηκαν 
κυρίως από ελληνικούς ιστοχώρους (sites) (41%) έναντι των ξένων (35%). Οι χρήστες που 
αγοράζουν μέσω του Διαδικτύου συνήθως δεν επισκέπτονται τα αντίστοιχα καταστήματα, ενώ οι 
κυριότεροι λόγοι αγοράς είναι η προσιτή τιμή και η καλή εξυπηρέτηση. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι σε ποσοστό πάνω από 60% οι χρήστες θεωρούν ότι ο κίνδυνος διαρροής 
προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση πιστωτικής κάρτας στις ηλεκτρονικές αγορές είναι μεγάλος 
ή πολύ μεγάλος. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε (για το διάστημα 2001-2006) από την εταιρία 
VPRC για λογαριασμό του ebusinessforum και του Eθνικού Δικτύου Έρευνας και Tεχνολογίας 
(EΔET). Νεότερα στοιχεία για το διαδίκτυο δημοσιεύονται σε εξαμηνιαία βάση από το 
Παρατηρητήριο για τη Κοινωνία της Πληροφορίας (www.observatory.gr).  

Διαδικτυακοί κίνδυνοι 

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο σήμερα δεν είναι ακίνδυνη, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρήσης των 
υπηρεσιών του. Υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες και αρκετές δυνατότητες πρόκλησης ζημιών τόσο 
στο επίπεδο του χρησιμοποιούμενου λογισμικού και υλικού, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

Πρόκληση ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα 

Ο κύριος κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο υπολογιστικό σύστημα ενός ανύποπτου χρήστη είναι η 
μόλυνση του συστήματος με κάποιον ιό. Η μόλυνση γίνεται όταν ο χρήστης καλείται να λάβει 
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κάποιο αρχείο, φαινομενικά αθώο, όπως ένα κείμενο ή μια φωτογραφία και, όταν δοκιμάσει να το 
χρησιμοποιήσει, ο ιός αναλαμβάνει δράση επιμολύνοντας το σύστημα και μπορεί να καταστρέψει 
αρχεία ή και ολόκληρο το σκληρό δίσκο του συστήματος. Άλλες φορές είναι δυνατή η αποστολή 
ιού απευθείας από τον ιστοτόπο που επισκέπτεται ο χρήστης, χωρίς να εμφανισθεί κάποια ένδειξη 
λήψης αρχείου. Η περίπτωση αυτή εκμεταλλεύεται κενά ασφαλείας στο λογισμικό του χρήστη 
(φυλλομετρητή ή Λειτουργικό σύστημα). 

Παρόμοιας δράσης είναι και ένα πρόγραμμα που αποκαλείται worm (κατά λέξη μετάφραση 
σκουλήκι). Είναι παρόμοιο σε αποτέλεσμα με τον ιό, αλλά, αντίθετα από αυτόν, δεν απαιτεί την 
"προσκόλλησή" του σε ένα αρχείο, έχοντας έτσι περισσότερη αυτονομία. H βλάβη που προκαλεί 
το worm δεν είναι τόσο ευρεία στο σύστημα, όσο στο δίκτυο σύνδεσης, επειδή καταναλώνει 
σημαντικό εύρος ζώνης (bandwidth). 

Άλλος κίνδυνος είναι ο Δούρειος Ίππος, ένα πρόγραμμα που ξεγελά το χρήστη του, ο οποίος 
χρησιμοποιώντας το νομίζει ότι εκτελεί κάποια εργασία, ενώ στην πραγματικότητα εκτελεί κάποια 
άλλη, συνήθως εγκατάσταση άλλων κακόβουλων προγραμμάτων. Αντίθετα από τους ιούς, οι 
δούρειοι ίπποι δεν επιμολύνουν αρχεία. 

Πρόκληση ζημιών σε προσωπικά δεδομένα 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τόσο οι δούρειοι ίπποι που προαναφέρθηκαν, όσο και κακόβουλα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνον είναι δυνατό να υφαρπαγούν 
προσωπικά δεδομένα κάποιου χρήστη, όπως ο αριθμός ταυτότητάς του ή το ΑΦΜ του, όσο και, 
πιο σημαντικό, αριθμοί πιστωτικών καρτών, λογαριασμών Τραπέζης κτλ. Ανάλογη μέθοδος 
ακολουθείται και από ορισμένους ιστοτόπους, στους οποίους ο ανύποπτος χρήστης καταχωρεί 
παρόμοια στοιχεία παραγγέλοντας ένα προϊόν, το οποίο όχι μόνο δε θα λάβει ποτέ, αλλά τα 
δεδομένα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους δημιουργούς του ιστοτόπου για να 
πραγματοποιήσουν οι ίδιοι αγορές, χρεώνοντας τον "πελάτη" τους. Η μέθοδος υφαρπαγής 
προσωπικών δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκαλείται "Phishing" (παραφθορά 
της λέξης fishing = ψάρεμα). Αρκετά προγράμματα περιήγησης (browsers) αναγνωρίζουν τους 
ιστοτόπους στους οποίους παραπέμπουν τα παραπλανητικά μηνύματα, ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει 
σε ποσοστό 100%. Οι χρήστες είναι καλό να γνωρίζουν ότι κανείς χρηματοπιστωτικός φορέας δεν 
χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να ανανεώσει προσωπικές πληροφορίες, ενώ ένας προστατευμένος 
ιστοτόπος αρχίζει πάντα με το πρόθεμα https (secure, ασφαλής). 

Παραπλάνηση 

Αρκετές φορές οι χρήστες του Διαδικτύου χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του για να βρουν κάποιες 
πληροφορίες που χρειάζονται. Μερικοί ιστότοποι εμφανίζουν πληροφορίες, οι οποίες φαινομενικά 
είναι ακριβείς ή αναφέρουν απόλυτα αξιόπιστους δημιουργούς ή πηγές. To κίνητρο για τέτοιες 
πράξεις μπορεί να είναι είτε η αποκομιδή ιδίου οφέλους είτε, απλά, η χαρά της παραπλάνησης των 
(αγνώστων) χρηστών. Ο όρος που περιγράφει αυτού του τύπου την παραπλάνηση είναι "Hoax". 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το Μουσείο των Hoaxes (αγγλικά). 

Προστασία 

Υπάρχουν τρεις τρόποι προστασίας, οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό: 

 Χρήση τείχους προστασίας (firewall) 

 Χρήση λογισμικού προστασίας ενάντια σε ιούς και προγράμματα κατασκοπείας 
(spyware). 

 Συνεχής ενημέρωση των χρηστών. 

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών του διαδικτύου δεν είναι αντικειμενο της παρούσας διατριβής. Το 
διαδίκτυο αποτελέι για ένα περιφερειακό – πολιτοκεντρικό πληροφοριακό σύστημα υγείας το 
βασικό υπόβαθρο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των μονάδων υγείας. Συνήθως αξοποιούνται οι 
νέες τεχνολογίες για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως για παράδειγμα τα ψηφιακά 
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πιστοποιητικά.. σε μια απλή προσπάθεια για την αναφορά του ψηφιακού περιεχομένου που υπάρχει 
σχετικά με το διαδίκτυο, η μηχανή αναζήτησης google (www.google.com)  επέστρεψε 
2.140.000.000 για τη λέξη  «internet» και 2.370.000 για τη λέξη «διαδίκτυο»! 

 

2.1.1.2  Ευρυζωνικά δίκτυα (Broadband) 

Ευρυζωνικότητα ορίζεται (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 2006) με ευρεία έννοια ως το 
προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη 
περιβάλλον αποτελούμενο από: 

 την παροχή γρήγορων συνδέσεων στο Διαδύκτιο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος 
του πληθυσμού, με ανταγωνιστικές τιμές (με τη μορφή καταναλωτικού αγαθού), χωρίς 
εγγενείς περιορισμούς στα συστήματα μετάδοσης και τον τερματικό εξοπλισμό των 
επικοινωνούντων άκρων 

 την κατάλληλη δικτυακή υποδομή που: α) επιτρέπει την κατανεμημένη ανάπτυξη 
υπαρχόντων και μελλοντικών δικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών υπηρεσιών, β) 
δίνει τη δυνατότητα αδιάλειπτης σύνδεσης των χρηστών σε αυτές γ) ικανοποιεί τις 
εκάστοτε ανάγκες των εφαρμογών σε εύρος ζώνης, αναδραστικότητα και διαθεσιμότητα, 
και δ) είναι ικανή να αναβαθμίζεται συνεχώς και με μικρό επιπλέον κόστος ώστε να 
εξακολουθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες όπως αυτές αυξάνουν και μετεξελίσσονται με 
ρυθμό και κόστος που επιτάσσονται από την πρόοδο της πληροφορικής και της 
τεχνολογίας επικοινωνιών 

 την δυνατότητα του πολίτη να επιλέγει α) ανάμεσα σε εναλλακτικές προσφορές σύνδεσης 
που ταιριάζουν στον εξοπλισμό του, β) μεταξύ διαφόρων δικτυακών εφαρμογών και γ) 
μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και με πιθανή συμμετοχή 
του ίδιου του πολίτη στην παροχή περιεχομένου, εφαρμογών και υπηρεσιών 

 το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούμενο από πολιτικές, μέτρα, πρωτοβουλίες, 
άμεσες και έμμεσες παρεμβάσεις, αναγκαίες για την ενδυνάμωση της καινοτομίας, την 
προστασία του ανταγωνισμού και την εγγύηση σοβαρής ισορροπημένης οικονομικής 
ανάπτυξης ικανής να προέλθει από τη γενικευμένη συμμετοχή στην Ευρυζωνικότητα και 
την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Η χρήση ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνίας ανοίγει τον δρόμο για υπηρεσίες όπως: 

 Τηλεδιάσκεψη 

 Τηλε-εκπαίδευση 

 Τηλεϊατρική 

 Βίντεο κατά απαίτηση (Video On Demand) 

 Fast Internet 

 Μεταφορά φωνής μέσω διαδικτύου (VoIP) 

 Απευθείας μετάδοση Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού σταθμού στο Internet 

Οι κυριότερες ευρυζωνικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να 
ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: τις ενσύρματες και τις ασύρματες.. Αυτές με τη σειρά 
τους χωρίζονται στις εξής επιμέρους τεχνολογίες. Έχουμε λοιπόν: 

1. Ενσύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες: 

- Δίκτυα οπτικών ινών 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

128 

- Τεχνολογίες xDSL 

2. Ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες: 

- Wi-fi 

- WiMax 

- 3G/UMTS 

- Δορυφορικές τεχνολογίες 

Παρακάτω παρουσιάσουμε τις βασικότερες και χρηστικότερες τεχνολογίες εν συντομία. 

 

Δίκτυα οπτικών ινών 

Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων. Αυτό συμβαίνει διότι 
είναι η μόνη τεχνολογία η οποία έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει τη συγκέντρωση ευρυζωνικών 
συνδέσεων πρόσβασης και να μεταφέρει με υψηλό ρυθμό μεγάλες ποσότητες δεδομένων από 
κεντρικά σημεία διανομής προς τους συνδρομητές. 

Οι οπτικές ίνες παρέχουν μεγάλο εύρος ζώνης, το οποίο σήμερα φθάνει στις ευρέως 
χρησιμοποιούμενες υλοποιήσεις όπως το Gigabit Ethernet μέχρι και τα 10 Gbps. Η απόσταση 
κυμαίνεται μεταξύ 70-100 Km ανάλογα με τον τύπο της οπτικής ίνας και το σήμα που 
μεταφέρεται. Ακόμη περιορίζεται ο αριθμός των ενδιάμεσων ενισχύσεων που απαιτούνται για να 
διασχίσει το σήμα μια μεγάλη απόσταση, έχοντας ταυτόχρονα σημαντική ανοχή στον θόρυβο. 

Η τεχνολογία FTTP ή FTTH αναφέρεται σε ένα ευρυζωνικό σύστημα τηλεπικοινωνιών βασισμένο 
στις οπτικές ίνες και τη οπτική ηλεκτρονική για την παράδοση πολλαπλών προηγμένων υπηρεσιών 
όπως των Triple Play services (Video, Voice, Data) στις επιχειρήσεις και στα σπίτια. Το κόστος 
της τεχνολογίας FTTH συνεχώς μειώνεται, μετατρέποντας την σε έναν ανταγωνιστή στις 
υπάρχουσες υπηρεσίες. Η έρευνα της KMI (http://kmi.pennnet.com/) προβλέπει ότι η συνολική 
αγορά FTTH για τον εξοπλισμό, το καλώδιο, και τις συσκευές θα φθάσει σε $3,2 δισεκατομμύρια 
το 2009. 

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ένας άλλος όρος, οι σκοτεινές οπτικές ίνες γνωστές και ως Dark Fibers. 
Αυτές δεν είναι τίποτα διαφορετικό παρά κλασικές οπτικές ίνες οι οποίες είναι εγκατεστημένες 
κανονικά αλλά παραμένουν αχρησιμοποίητες για μελλοντική χρήση. 

 

xDSL 

Το xDSL (Digital Subscriber Line) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με 
υψηλή ταχύτητα μέσω των ήδη υφιστάμενων τηλεφωνικών γραμμών. Το "x" στη συντομογραφία 
προκύπτει από την ύπαρξη πολλών προδιαγραφών. Πρόκειται για μια τεχνολογία που έχει 
υιοθετηθεί και έχει κυριαρχήσει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια για την παροχή ευρυζωνικών 
συνδέσεων. Συνοπτικά οι τεχνολογίες που έχουν επικρατήσει είναι: 

· Asymmetric DSL (ADSL): είναι η περισσότερο διαδεδομένη τεχνολογία για ψηφιακή μετάδοση 
δεδομένων πάνω από απλές τηλεφωνικές γραμμές. 

· High Data Rate DSL (HDSL) και Symmetric DSL (SDSL): χρησιμοποιείται κυρίως για 
μετάδοση πάνω από μισθωμένες δισύρματες γραμμές με τη χρήση ζεύγους τερματικού εξοπλισμού 
(base band modem). 

· Very High Bit Rate DSL (VDSL): είναι μια σχετικά νέα τεχνολογία που μπορεί να επιτύχει 
υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης αλλά σε περιορισμένη απόσταση. Περισσότερο χρησιμοποιείται 
προς το παρόν για διασύνδεση μεταξύ δυο τοπικών δικτύων Ethernet (Long Reach Ethernet), 
αναμένεται όμως να υλοποιηθεί για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης για την διασύνδεση ενός 
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συνδρομητή με υποδομής οπτικής ίνας που καταλήγει κοντά σχετικά σε αυτόν (π.χ. στη γειτονιά ή 
το κτίριό του). 

Στη χώρα μας, προς το παρόν, διαθέσιμη προς το ευρύ κοινό είναι μόνον η ADSL. Παρέχεται 
από εναλλακτικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους καθώς η αποδέσμευση του τοπικού βρόγχου 
(local loop unbundling - LLU) τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο τελευταίο μίλι 
χαλκού. H τεχνολογία ADSL δίνει τη δυνατότητα εύκολα και με χαμηλό κόστος να υλοποιηθεί 
ευρυζωνική πρόσβαση πάνω από υπάρχουσα υποδομή και σε ικανοποιητικούς ρυθμούς μετάδοσης. 
(Για περισσότερες πληροφορίες στην παρακάτω διεύθυνση 
http://www.adslgr.com/features/ispsdirectory/ispindex.php).  

Παράλληλα η τεχνολογία επιτρέπει σήμερα διατάξεις συγκέντρωσης ADSL συνδέσεων (DSL 
Access Multiplexers - DSLAM) μεγάλης ολοκλήρωσης που επιτρέπουν την συγκέντρωση 
εκατοντάδων DSL συνδέσεων και το κόστος τόσο του εξοπλισμού αυτού όσο και του αντίστοιχου 
τερματικού εξοπλισμού μειώνεται συνεχώς. 

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι ορισμένοι πάροχοι στη χώρα μας έχουν ήδη ξεκινήσει πιλοτικά 
την διάθεση μίας νέας ευρυζωνικής υπηρεσίας με την ονομασία ADSL 2+. Πρόκειται για εξέλιξη 
των υπάρχουσων ADSL τεχνολογιών αφού υπόσχεται ότι προσφέρει ταχύτητες μετάδοσης των 
δεδομένων έως και 24 Mbps, τιμή τρεις φορές μεγαλύτερη των υπαρχουσών τεχνολογιών. Έτσι 
φαίνεται ότι θα αποτελέσει τον προάγγελο των Triple Play services (Video, Voice, Data) που θα 
διατεθούν στο άμεσο μέλλον. Αρχικά η κάλυψη είναι περιορισμένη σε μερικές μόνο περιοχές της 
Αθήνας, ενώ σταδιακά, καθώς θα προχωρά η επέκταση του δικτύου και η αναβάθμιση της 
υφιστάμενης υποδομής, θα εμπλουτίζεται με την κάλυψη περισσότερων περιοχών. 

 

VPN 

Τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα είναι μια τεχνολογία που γνωρίζει σημαντική διάδοση. Χιλιάδες 
επιχειρήσεις και φορείς επιλέγουν τα VPN τόσο για την ασφάλεια που παρέχουν στη σύνδεση στο 
Internet όσο και για τη σημαντική εξοικονόμηση κόστους.. 

Ένα παραδοσιακό ιδιωτικό δίκτυο αποτελείται από τις μισθωμένες γραμμές που συνδέουν 
πολλαπλές τοποθεσίες μαζί. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι δύο υπηρεσίες που συνδέονται 
με ένα σημείο σε σημείο T-1 line. 

Σύνδεση πολλαπλών δικτυακών τόπων από κοινού μέσω του Διαδικτύου είναι συνήθως λιγότερο 
δαπανηρή από τη μίσθωση αφιερωμένη κυκλώματα. Ένας από τους κινδύνους κατά τη χρήση του 
Internet ως μέσο μεταφοράς είναι ο κίνδυνος υποκλοπής των δεδομένων από την παράνομη μέρη. 
Όταν δεδομένα που μεταφέρεται μέσω του Internet, θα πρέπει να θεωρούνται δημόσια γνώση. 

Ένα VPN (Virtual Private Network) λύνει αυτό το πρόβλημα. Το VPN είναι μια 
κρυπτογραφημένη σήραγγα μεταξύ δύο παραμέτρους.  

 Σήραγγες VPN δημιουργούνται χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο Tunneling όπως 
L2TP και εξασφάλισε με τη χρήση πρωτοκόλλου όπως IPsec..  

 L2TP περιγράφεται στο RFC 2661: Layer Two Tunneling Protocol "L2TP". IPsec 
περιγράφεται στο RFC 3193: Εξασφάλιση L2TP χρησιμοποιώντας το IPsec. 

Επιχειρήσεις και φορείς με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (πχ. Μονάδες υγείας εντός 
ενός περιφερειακού δικτύου ανταλλαγής δεδομένων) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα 
επικοινωνίας ή λειτουργίας που απορρέουν από τη γεωγραφική απόσταση που χωρίζει αυτά τα 
σημεία. Σε ατνίστοιχους φοιρείς απευθύνεται ένα Ιδεατό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private 
Network, VPN), το οποίο μπορεί να προσφέρει λύσεις σε θέματα επικοινωνίας, οργάνωσης, 
διαχείρισης και κατανομής πληροφοριών σε όλα τα τμήματα ή τα υποκαταστήματα μιας 
επιχείρησης, όπου κι αν βρίσκονται, και κυρίως με συγκεκριμένες εγγυήσεις. 
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Επικοινωνία 

Ένα δίκτυο VPN έχει ως βασικό σκοπό να εξασφαλίσει την επικοινωνία κάθε απομακρυσμένου 
σημείου, ή ακόμα και ατόμου που βρίσκεται εκτός γραφείου, με τα κεντρικά γραφεία ή 
οποιοδήποτε άλλο σημείο ανήκει στο εν λόγω δίκτυο (επικοινωνία any-to-any). Η επικοινωνία 
αυτή συνήθως αφορά στη λειτουργία επιχειρηματικών εφαρμογών, τη μεταφορά αρχείων, την 
τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των σημείων, την πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ανάγκη επιθυμεί να καλύψει ο φορέας. 

Η συνηθέστερη περιγραφή ενός Ιδεατού Ιδιωτικού Δικτύου είναι αυτή μιας υποδομής που 
επιτρέπει τη σύνδεση δύο ή περισσότερων ιδιωτικών δικτύων με το Internet μέσα από ένα ασφαλές 
κανάλι. Στην πραγματικότητα, τα VPN προσφέρουν πρόσβαση στο Internet και επικοινωνία 
ανάμεσα σε σημεία αναφοράς που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες 
χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον δημόσιο δίκτυο και όχι ακριβές μισθωμένες γραμμές. Την ίδια 
στιγμή, τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα παρέχουν τον ίδιο βαθμό ασφαλείας με τα ιδιωτικά δίκτυα, ενώ 
εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά τις οικονομίες κλίμακος που δημιουργούνται. 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

Το VPN αποτελεί επίσης ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο ανταλλαγής σημαντικών πληροφοριών 
και δεδομένων ανάμεσα σε υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, όπως για 
παράδειγμα στη περίπτωση μας μεταξύ νοσοκομειων, κεντρικών γραφείων της ΥΠΕ, κέντρων 
υγείας, περιφερειακών ιατρείων, κλπ. Καθώς οι φορείς δεν είναι πλέον αναγκασμένοι να επενδύσουν 
στην απαραίτητη υποδομή, μπορούν να μειώσουν ακόμη περισσότερο το λειτουργικό τους κόστος 
με το να αναθέτουν τις υπηρεσίες δικτύου σε παρόχους τέτοιων υπηρεσιών (ψηφιακό outsourcing). 
Παρόμοια υπηρεσία για το δήμόσιο δίκτυο είναι και το δίκτυο ΣΙΖΕΥΞΙΣ. 

Εξάλλου, τα VPN μειώνουν ακόμη περισσότερο τα κόστη των φορέων καθώς εξαλείφουν την 
ανάγκη για υπεραστικά τηλεφωνήματα είτε για σύνδεση στο Διαδίκτυο, είτε για επικοινωνία 
ανάμεσα σε διαφορετικά γραφεία του φορέα, ακόμα και του ευρύτερου δημοσίου τομέα 
(ΣΥΖΕΥΞΙΣ), καθώς η σύνδεση (κλήση) πραγματοποιείται με τον πλησιέστερο κόμβο του 
παρόχου. 

Δομή και Ασφάλεια 

Τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα δομούνται σήμερα με διάφορους τρόπους. Ο δημοφιλέστερος τρόπος 
είναι η χρήση τεχνολογιών ΙP, οι οποίες προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες αλλά και ευελιξία. 
Επίσης οι IP δίνουν τη δυνατότητα παροχής πληθώρας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον 
φορέα. 

Η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων είναι παράγοντας πρωταρχικής σημασίας όταν γίνεται 
ανάπτυξη υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, γεγονός που τις καθιστά ευάλωτες σε επιθέσεις και 
πρόσβαση από ανεπιθύμητα μέρη. Τα ασφαλή IP-VPN δίκτυα προσφέρουν υψηλότατο βαθμό 
ασφαλείας από τέτοιες απειλές. 

Μολονότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας διαφέρουν από λύση σε λύση, οι περισσότεροι πάροχοι Ιδεατών 
Ιδιωτικών Δικτύων με τη χρήση IP, προσφέρουν κρυπτογράφηση δεδομένων (data encryption), 
firewall, προστασία από ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία (spamming) κ.ά. 

Τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα χωρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες: αυτά που βασίζονται στον 
εξοπλισμό, αυτά που βασίζονται στα firewall και όσα χρησιμοποιούν ανεξάρτητες εφαρμογές. 
Απλούστερα είναι τα VPN που βασίζονται στον εξοπλισμό, ωστόσο συχνά δεν είναι τόσο ευέλικτα 
όσο τα VPN που χρησιμοποιούν λογισμικό. Ασφαλέστερα όλων θεωρούνται τα δίκτυα που 
βασίζονται σε firewall. Ωστόσο, αν γίνει υπερ-φόρτωση του firewall, ενδέχεται να προκύψουν 
ζητήματα απόδοσης. 

Ωστόσο, καθώς η αγορά των Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων ωριμάζει και εξελίσσεται ταχύτατα, όλο 
και συχνότερα τα διαφορετικά μοντέλα δόμησης VPN δανείζονται το ένα χαρακτηριστικά από το 
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άλλο. Έτσι, πολλοί πάροχοι παρέχουν δίκτυα που συνδυάζουν εξοπλισμό, λογισμικό αλλά και τα 
πολύ υψηλά επίπεδα ασφαλείας που προσφέρουν τα firewall. 

Επιπλέον, εταιρίες που παρέχουν VPN προσφέρουν όλο και συχνότερα -εκτός από τη δόμηση του 
δικτύου- και επιπλέον υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους φορείς, όπως συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, σχεδιασμό, υποστήριξη, εργαλεία ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και το τελευταίο 
διάστημα τηλεφωνία μέσω Διαδικτύου. Η λεγόμενη VoIP (Voice over IP) τηλεφωνία έχει γίνει 
τόσο δημοφιλής για τις εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις που παρέχει, ώστε πρόσφατα στη Βρετανία 
τα VoIP τηλέφωνα απέκτησαν δικό τους πρόθεμα. 

2.1.1.3 Ασύρματα δίκτυα 

Ποιες είναι οι τύποι ασύρματων δικτύων;  

Τα ασύρματα δίκτυα δεδομένων που υπάρχουν σε τέτοιο αριθμό και την ποικιλία, ώστε να είναι 
δύσκολο να κατηγοριοποιούν και να συγκρίνει. Ορισμένα δεδομένα ασύρματα δίκτυα φωνής πάνω 
από ασύρματα δίκτυα, όπως τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. CPDP, HSCSD, PDC-P, και GPRS 
είναι παραδείγματα. Άλλα ασύρματα δίκτυα λειτουργούν με φυσικό τους στρώμα δικτύων, 
χρησιμοποιώντας τίποτα από κεραίες ενσωματωμένες συσκευές για την handlheld μεγάλες κεραίες 
που τοποθετούνται στα πύργους. 802.11, LMDS και MMDS είναι παραδείγματα. Λίγα είναι τα 
ασύρματα δίκτυα που προορίζονται μόνο για τη σύνδεση μικρών συσκευών σε μικρές αποστάσεις. 
Bluetooth είναι ένα παράδειγμα.  

Τα ασύρματα δίκτυα που λειτουργούν πάνω σε άλλα ασύρματα δίκτυα συχνά χρησιμοποιούν το 
χαμηλότερο στρώμα δικτύων για την παροχή ασφάλειας και κρυπτογράφησης. Τα μεμονωμένα 
είτε ασύρματα δίκτυα παρέχουν τη δική τους ασφάλεια και την κρυπτογράφηση χαρακτηριστικά ή 
να στηρίζονται του VPN (Virtual Private Networks) για την παροχή αυτών των χαρακτηριστικών. 
Σε πολλές περιπτώσεις, πολλαπλά στρώματα της ασφάλειας και κρυπτογράφησης μπορεί να είναι 
επιθυμητή.  

Κάποια ασύρματα δίκτυα είναι σταθερές, πράγμα που σημαίνει ότι οι κεραίες δεν μετακινούνται 
συχνά. Άλλα είναι τα ασύρματα δίκτυα κινητών επικοινωνιών, πράγμα που σημαίνει ότι η κεραία 
μπορεί να κινείται συνεχώς. Αυτό μερικές φορές είναι ένα χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης 
εφαρμογής και της κεραίας του σχεδιασμού, αντί για έναν εγγενή περιορισμό των προδιαγραφών 
του ασύρματου δικτύου. Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να λειτουργούν χωρίς άδεια ή με άδεια για 
τμήματα του φάσματος συχνοτήτων.  

Σημαντικά είδη των ασύρματων δικτύων περιλαμβάνουν:  

 CDPD  Cellular Digital Packet Data  

 HSCSD  High Speed Circuit Switched Data  

 PDC-P  Πακέτων δεδομένων Cellular  

 GPRS  General Packet Radio Service  

 1xRTT  1x ραδιομετάδοσης Τεχνολογία  

 Bluetooth  χρήσιμη για επικοινωνιά μεταξύ συσκευών και σε απόσταση μικρότερη των 
10 μέτρων 

 IrDA   Ασύμρματη επικοινωνιά μέσω υπέρυθρων ακτίνων 

 MMDS  Multichannel Multipoint Distribution Service  

 LMDS  Τοπικές Πολυσημειακές Υπηρεσία Διανομής  

 WiMAX  Worldwide Διαλειτουργικότητα για Πρόσβαση Μικροκυμάτων  
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 802,11  Wi-Fi  

 

Δορυφορικές τεχνολογίες ( Hellas Sat ) 

Το δορυφορικό Internet (Internet over Satellite) χρησιμοποιείται στην παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών (broadband) με υψηλές ταχύτητες. Το δορυφορικό Internet απευθύνεται κυρίως σε 
επιχειρήσεις ή άλλους οικιακούς χρήστες οι οποίοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως μέσο λήψης 
και εκπομπής μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω web. Μέσω αυτού παρέχονται πολλές υπηρεσίες 
όπως είναι η E-learning, Ehealth, VoIP, Web-browsing, Video Broadcasting/Multicasting over 
IP, εγκατάσταση WiFi Hot Spots κ.ά. σε όλη την Ελλάδα ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή 
περιοχής. Ειδικά για τους χρήστες που δραστηριοποιούνται σε απομακρυσμένες περιοχές ή 
νησιωτικά συμπλέγματα είναι εξαιρετικά πιθανό να αποτελέσει σχετικά συμφέρουσα λύση καθώς 
στις περιοχές αυτές είτε υπάρχει έλλειψη αντίστοιχων επίγειων υποδομών όπως για παράδειγμα η 
τεχνολογία ADSL είτε δεν υπάρχει διεθνής διασύνδεση που να δίνει ικανοποιητική ταχύτητα σε 
προσιτές τιμές. Υπάρχουν τρεις τύποι δορυφορικών υπηρεσιών Διαδικτύου: 

 · Μονόδρομος πολλαπλής διανομής, 

 · Μονόδρομος με την επίγεια επιστροφή 

 · Διπλής κατεύθυνσης δορυφορική πρόσβαση. 

Η τεχνολογία DVB-RCS [5] (Digital Video Broadcast – Return Channel via Satellite) προσφέρει 
αμφίδρομες δορυφορικές ευρυζωνικές υπηρεσίες όπως μετάδοση φωνής, δεδομένων, εικόνας και 
video. Η καινοτομία της τεχνολογίας DVB-RCS διευκολύνει την αμφίδρομη επικοινωνία υψηλού 
ρυθμού μετάδοσης δεδομένων και δίνει πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για τη γρήγορη 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο καθώς και για τις μεγάλες ανταλλαγές δεδομένων. 

 

Κινητό Internet (Mobile Internet) και  3G/UMTS 

Ο όρος UMTS είναι το αρκτικόλεξο των "Universal Mobile Telecommunications System" 
(Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Τηλεπικοινωνιών). Πρόκειται για την εξέλιξη σε σχέση με την 
χωρητικότητα, την ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων και την ύπαρξη νέων υπηρεσιών, των 
κινητών δικτύων δεύτερης γενιάς. Σήμερα, περισσότερα από εξήντα 3G/UMTS δίκτυα που 
χρησιμοποιούν την WCDMA τεχνολογία λειτουργούν σε 25 χώρες. 

Ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματα των UMTS δικτύων μπορούμε να ξεχωρίζουμε τους 
αυξημένους ρυθμούς μετάδοσης των δεδομένων και την υποστήριξη μεγαλύτερου όγκου 
δεδομένων. Επιπλέον εκτιμάται ότι στο μέλλον θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση των ρυθμών 
μετάδοσης δεδομένων. Ήδη, έχουν τεθεί σαν standard δύο νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για το 
High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) και το High Speed 

Uplink Packet Access (HSUPA) αντίστοιχα, οι οποίες αποτελούν εξέλιξη του UMTS. Η 
τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και παρά το γεγονός ότι η τρίτη γενιά δεν είναι ακόμη σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία, ήδη έχει αρχίσει η ακαδημαϊκή σχεδίαση της 4G κινητής επικοινωνίας. Η 
τέταρτη γενιά θα προσεγγίσει περισσότερο τις προσωπικές επικοινωνίες παρέχοντας επικοινωνία 
οποιασδήποτε μορφής, σε κάθε χώρο και χρόνο, με οποιονδήποτε. Στις εφαρμογές τα τερματικά 
της τέταρτης γενιάς δε θα παρέχουν μόνο ομιλία ή εικόνα αλλά επιπλέον θα προειδοποιεί και θα 
ενημερώνει το χρήστη. Όπως υπολογίζεται η γενιά αυτή θα κάνει την εμφάνισή της στα επόμενα 5 
χρόνια. 

Τα νέα δίκτυα τρίτης γενιάς (3G) και οι συσκευές κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα Internet 
σύνδεσης σε υψηλές ταχύτητες έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο 
αξιοποιείται το Internet σήμερα.  Η δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο για 
πλοήγηση σε ιστοσελίδες, ανάκτηση e-mail, αλλά και για τη πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη 
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παρεχόμενη υπηρεσία μέσω κινητού τηλεφώνου επιδρά καταλυτικά στον τρόπο που επικοινωνεί 
μια μονάδα υγείας με τους πολίτες / ασθενείς.  Το ασύρματο Διαδίκτυο δίνει μία νέα διάσταση 
στην παροχή τηλεϊατρικών υπηρεσιών σε πολίτες εν κινήσει (τηλεμετρία ιατρικών παραμέτρων και 
τηλεπαρακολούθηση χρόνιων ασθενών), στην επέμβαση μιας μονάδας υγείας σε περίπτωση 
εκτάκτου ανάγκης (εντοπισμός του ασθενούς μέσω συσκευής κινητής τηλεφωνίας με GPS), ακόμα 
και στην καλύτερη καθημερινή λειτουργία των ιατρείων (ο πολίτης επισκοπεί μέσω του κινητού του 
τις ελεύθερες ώρες στο πρόγραμμα ραντεβού και υποβάλλει σχετική αίτηση, λαμβάνει το 
αποτέλεσμα των εξετάσεων, εκπαιδευτικό υλικό για την ασθένειά του, υπενθυμίσεις για τα 
επαναληπτικά ραντεβού  και πληθώρα ακόμα προηγμένων υπηρεσιών).   

Το κόστος του ασύρματου ή κινητού Internet είναι ακόμα αρκετά υψηλό και η διείσδυσή του στην 
εμπορική δραστηριότητα ειδικά στον τομέα της υγείας είναι ανύπαρκτη στην Ελλάδα, διότι πρέπει 
πρώτα να διασφαλιστεί το απαραίτητο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας..  

Ασύρματα δίκτυα και WiMAX 

Η κύρια τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης μέχρι σήμερα είναι τα δίκτυα Wi-Fi που βασίζονται στο 
πρωτόκολλο IEEE 802.11. Μέχρι σήμερα το Wi-Fi επέτρεπε την πρόσβαση στο Internet σε πολύ 
μικρή εμβέλεια γύρω από hotspots, όπως σε αεροδρόμια, συνεδριακούς χώρους ή ξενοδοχεία.  

Η προτεινόμενη επένδυση προβλέπει τη δημιουργία ασύρματης δικτύωσης βασιζόμενης στο 
πρότυπο WiMAX η οποία με τη σειρά της βασίζεται στο πρωτόκολλο IEEE 802.16 των 
ασύρματων δικτύων. Το WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) είναι 
τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης η οποία λειτουργεί με παρεμφερή τρόπο με το Wi-Fi, ωστόσο 
με πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Συγκεκριμένα, ενώ το Wi-Fi εξασφαλίζει εμβέλεια επικοινωνίας 
μέχρι 100 μέτρα, το WiMAX φθάνει τα 35 χιλιόμετρα ή και παραπάνω. Ένας απλός χρήστης, 
μπορεί να δει το WiMAX ως εξέλιξη του Wi-Fi. 

Η παρακάτω εικόνα δείχνει μια ενδεικτική υποδομή ασύρματης δικτύωσης βασιζόμενης στο 
WiMAX. 

 
Σχήμα 9 Wimax δικτύωση 

Στην εικόνα φαίνονται: 
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 Το κτίριο – βάση του παροχέα υπηρεσιών, στο οποίο υπάρχει σύνδεση backbone με το 
Internet και μέσω της οποίας παρέχονται τελικές υπηρεσίες στο χρήστη (γκρι κτίριο 
πάνω δεξιά) 

 Ο τελικός χρήσης με ασύρματη σύνδεση με πομπό – υποδομή του παροχέα (ροζ κτίριο 
κάτω αριστερά) 

 Υποδομή ασύρματης δικτύωσης σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω πυλώνων WiMAX 

Συμπερασματικά, το WiMAX θα είναι σε θέση να παρέχει την ίδια υποδομή με το Wi-Fi σε 
εμβέλεια ολόκληρης πόλης, τα κτήρια της οποίας θα καλύπτουν με το σήμα τους οι Internet 
Service Providers (ISP). Ειδικότερα, το WiMAX θα χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet σε τελικούς χρήστες, με εξοπλισμό ιδιαίτερα εύκολο στην 
εγκατάσταση. Με τον ίδιο τρόπο που σήμερα εγκαθιστά κανείς στον υπολογιστή του μια κάρτα 
δικτύωσης Wi-Fi, μελλοντικά θα εγκαθιστά μια κάρτα WiMAX η οποία θα του επιτρέπει να 
χρησιμοποιήσει από τον οικιακό του χώρο (και όχι μόνο) τις ασύρματες υπηρεσίες που παρέχουν 
οι ISP. 

Το WiMAX έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των σημερινών ασύρματων και ενσύρματων 
συνδέσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

 Ιδιωτικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ανεξάρτητα ασύρματα δίκτυα 
τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών Internet, με πολύ μεγάλη ευκολία, καθώς δεν απαιτείται η 
εγκατάσταση καλωδίων σε κάθε σημείο της χώρας. Έτσι θα δημιουργηθούν συνθήκες 
πραγματικού τηλεπικοινωνιακού ανταγωνισμού και στη χώρα μας. 

 Ο συνδρομητής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σύνδεσή του από οπουδήποτε ακόμη 
και εν κινήσει μέσα στην πόλη ή και ολόκληρη τη χώρα. Αυτό δεν είναι εφικτό με τις 
σημερινές συνδέσεις ADSL, ούτε και με την τεχνολογία Wi-Fi, λόγω της περιορισμένης 
της εμβέλειας. 

 Ένα δίκτυο WiMAX που θα καλύπτει μια μεγαλούπολη μπορεί να εγκατασταθεί σε λίγες 
μέρες, σε αντίθεση με ένα αντίστοιχο ενσύρματο δίκτυο που θα χρειαζόταν πολλούς 
μήνες ή και χρόνια. 

 Μετακομίζοντας σε άλλη περιοχή, ο συνδρομητής δεν θα χρειαστεί να κάνει 
ενεργοποίηση ευρυζωνικής σύνδεσης στον νέο του χώρο, όπως ισχύει για τις γραμμές 
ADSL. Εφόσον θα καλύπτεται από το ασύρματο σήμα του παρόχου υπηρεσιών 
WiMAX, μπορεί να αρχίσει άμεσα να χρησιμοποιεί τη σύνδεσή του. 

 Λόγω των υψηλών ταχυτήτων μετάδοσης δεδομένων, το WiMAX θα επιτρέπει επίσης την 
πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή ακόμη και βιντεοκλήσεων με τεχνολογίες 
VoIP (Voice over IP).  

Απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα των σημερινών τεχνολογιών ασύρματης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο και διατηρώντας ή αναβαθμίζοντας τα πλεονεκτήματά τους, το WiMAX είναι η λύση 
που όπως όλα δείχνουν θα επικρατήσει στο πολύ κοντινό μέλλον, αντικαθιστώντας ακόμη και τις 
οικιακές ADSL συνδέσεις. Το WiMAX προσφέρει αφενός μεν υψηλότερες ταχύτητες πρόσβασης 
σε σχέση με το Wi-Fi, αφετέρου δε σημαντικά υψηλότερη εμβέλεια, που υπολογίζεται ότι θα 
μπορεί να καλύψει σε κάθε της σημείο ακόμη και μια μεγάλη πόλη. 

Με τον τρόπο που τα κινητά τηλέφωνα σήμερα έχουν επικρατήσει για τις ανάγκες τις επικοινωνίας 
μας έναντι του ενσύρματου τηλεφωνικού δικτύου, με τον ίδιο τρόπο το WiMAX θα μπορεί να 
καλύψει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό συνδρομητών, σε σχέση με αυτούς που συνδέονται στο 
διαδίκτυο μέσω ενσύρματης γραμμής ADSL, ISDN ή PSTN. 

Αντίστοιχα, το Internet μπορεί να αποτελεί ένα μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας προσβάσιμο 
ανά πάσα στιγμή από παντού, με την ίδια λογική που σήμερα ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. Κάπως έτσι 
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εκτιμάται ότι μελλοντικά ο χρήστης ενός φορητού υπολογιστή ή PDA θα ενεργοποιεί τη συσκευή 
του σε οποιοδήποτε σημείο μιας πόλης ή και ολόκληρης της χώρας του και θα είναι αμέσως 
έτοιμος να πλοηγηθεί στο Internet με ταχύτητες αρκετών Mbps. Ενδεικτική τοπολογία WiMAX 
φαίνεται στην επόμενη εικόνα 

 
Σχήμα 10: Ενδεικτική Τοπολογία WiMax (πηγή: WiMaX Forum) 

Στο παραπάνω διάγραμμα: 

 Α: Τελική συσκευή χρήστη, όπως PDA ή Η/Υ με σύστημα πομπού/ δέκτη WiMAX 

 Β: Σημείο πρόσβασης με Πάροχο 

 C: Υποδομή – πυρήνας δικτύου Παρόχου με παρεχόμενες υπηρεσίες (Internet, εταιρικό 
δίκτυο, Τηλεφωνία) 

Τεχνικές πληροφορίες 

Το WiMax περιγράφεται και υλοποιείται ενδοτμηματικά με το πρωτόκολλο IEEE 802.16 των 
ασύρματων δικτύων, όπως και το WiFi υλοποιείται από το πρωτόκολλο IEEE 802.11. Ωστόσο το 
WiMax λειτουργεί πολύ διαφορετικά από το WiFi . 

Α. Το επίπεδο σύνδεσης δεδομένων (MAC layer/ Data Link Layer) 

Στο WiFi το ΜAC layer (media access controller) χρησιμοποιεί ανταγωνιστική πρόσβαση, 
δηλαδή όλοι οι συνδρομητές που επιθυμούν να μεταφέρουν δεδομένα μέσω ενός wireless access 
point συναγωνίζονται συνεχώς για “το ποιος θα τραβήξει την προσοχή του access point (AP)”. 
Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να γίνει αιτία ώστε ένας απομακρυσμένος χρήστης από το AP να 
μην μπορεί επανειλημμένα να αποκτήσει πρόσβαση, ή να διακόπτεται διαρκώς η σύνδεση του εξ 
αιτίας πιο κοντινών στο AP χρήστες. Έτσι μειώνεται σημαντικά η εκπομπή και η μεταφορά 
δεδομένων. Επομένως η σύνδεση δεν χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα, και εφαρμογές που 
βασίζονται στην ποιότητα δεν μπορούν να εκτελεστούν σωστά. Παραδείγματα τέτοιων εφαρμογών 
είναι η Voice over IP (VoIP) και η IPTV, για τις οποίες η ποιότητα της σύνδεσης είναι κύριο 
χαρακτηριστικό και καθορίζει, το ποσοστό των δεδομένων που μεταφέρονται και το αν η 
μεταφορά θα είναι επιτυχής, συνεχής και δε θα διακόπτεται. 
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Αντίθετα το WiMAX χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για τον οποίο ο συνδρομητής «συναγωνίζεται» 
μόνο κατά την αρχική εγγραφή του στο δίκτυο. Από κει και έπειτα έχει καθοριστεί ο τρόπος 
σύνδεσης του από το σταθμό πρόσβασης. Ο χρόνος σύνδεσης κατά τη χρήση μπορεί να ποικίλει, 
είτε να μεγαλώνει είτε να μικραίνει, ωστόσο η σύνδεση θα πραγματοποιείται. Ο αλγόριθμος του 
πρωτοκόλλου 802.16 είναι αρκετά σταθερός ακόμα και όταν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο και ο 
αριθμός των συνδεδεμένων συνδρομητών είναι πολύ μεγάλος (αντίθετα με το WiFi). Επίσης 
μπορεί να παρέχει μεγαλύτερο εύρος πρόσβασης. Ο αλγόριθμος επίσης επιτρέπει στον σταθμό 
βάσης να ελέγχει την ποιότητα της υπηρεσίας (QoS) κατανέμοντας το χρόνο που χρειάζεται να 
διαθέσει για τις διάφορες εφαρμογές των συνδρομητών. 

Β. Φυσικό επίπεδο 

Το αρχικό πρωτόκολλο του WiMax ορίζει το WiMax στο εύρος των 10 με 66 GHz. Το 
πρωτόκολλο 802.16a αναβαθμίστηκε το 2004 σε 802.16-2004 προσθέτοντας προδιαγραφές για το 
εύρος 2 με 11 GHz. Το 802.16-2004 αναβαθμίστηκε στο 802.16e το 2005 και χρησιμοποιεί τύπο 
συχνότητας scalable orthogonal frequency-division multiple access (SOFDMA) ο οποίος 
αντικρούεται με την έκδοση OFDM-256 η οποία χρησιμοποιείται από το 802.16d.  

Οι πιο εξελιγμένες μορφές πρωτοκόλλων, συμπεριλαμβανομένου και του 802.16e, χρησιμοποιούν 
Multiple Antenna Support δια μέσω του συστήματος Multiple-input multiple-output (MIMO) το 
οποίο παραπέμπει στη χρήση Multiple Antenna και από τον πομπό και από τον δέκτη. Αυτό 
μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στον τομέα της κάλυψης, της ατομικής εγκατάστασης, της 
αποτελεσματικής χρήσης και της ευρυζωνικής αποτελεσματικότητας. Το 802.16e προσθέτει την 
ικανότητα για κάλυψη σε περίπτωση κίνησης του χρήστη. Οικονομικό και εμπορικό ενδιαφέρον 
εντοπίζεται στα πρωτόκολλα 802.16d και 802.16e, αφού οι χαμηλότερες συχνότητες όταν 
χρησιμοποιούνται σε αυτές τις παραλλαγές δεν χαρακτηρίζονται από έμφυτη εξασθένιση του 
σήματος και γι’ αυτό διαθέτουν βελτιωμένο εύρος και ικανότητα στη διαπερατότητα κτιρίων. Ήδη 
σήμερα, αρκετά δίκτυα ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν για εμπορικούς σκοπούς πιστοποιημένο 
εξοπλισμό με WiMax, συμβατό με το υποπρωτόκολλο 802.16d. 

Ασύρματη αρχιτεκτονική δικτύων: point-to-point και point-to-multipoint.  

Υπάρχουν δύο σενάρια για την ανάπτυξη ασύρματου δικτύου: point-to-point (όπου ένας πομπός 
απευθύνεται σε ένα δέκτη) και point-to-multipoint (όπου ένας πομπός – σταθμός βάσης συνήθως 
με πρόσβαση στο Internet –απευθύνεται σε πολλούς δέκτες. Στη συνέχεια εξετάζονται τα δύο αυτά 
σενάρια. 

 
Σχήμα 11: Ενναλακτικές αρχιτεκτονικές P2P & PMP 
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 Point-to-Point (P2P): Η διαμόρφωση point-to-point χρησιμοποιείται εκεί που 
υπάρχουν δύο σημεία ενδιαφέροντος: ένας αποστολέας και ένας δέκτης. Αυτό είναι 
επίσης ένα σενάριο ενδιάμεσης σύνδεσης για μεταφορά από την πηγή δεδομένων (κέντρο 
δεδομένων, POP με ίνες κ.α.) στον συνδρομητή ή για ένα σημείο διανομής υπηρεσιών 
χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική point-to-multipoint (ένας πομπός με πολλαπλούς 
δέκτες).  

 Point-to-Multipoint (PMP) Όπως φαίνεται και στο σχήμα παραπάνω, το point-to-
multipoint είναι ουσιαστικά η ευρεία διανομή. Ένας σταθμός μπορεί να εξυπηρετήσει 
εκατοντάδες διαφορετικούς συνδρομητές όσο αναφορά το bandwidth και τις υπηρεσίες 
που προσφέρει. 

 

Εκπομπή WiMAX και Κεραίες 

A. Πομπός WiMAX 

Στον πυρήνα του WiMAX βρίσκεται το WiMAX ράδιο. Ένα ράδιο αποτελείται από έναν δέκτη 
και ένα πομπό. Το ράδιο παράγει ηλεκτρικές ταλαντώσεις σε συχνότητες γνωστές ως κομιστές ή 
φορείς (carriers). Για το WiMAX αυτές οι συχνότητες κυμαίνονται μεταξύ 2 και 11 GHz. Ένα 
ράδιο μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μία δικτυακή συσκευή παρόμοια με το router το οποίο 
διευθύνεται από λογισμικό. Αποτελείται από πλακέτες κυκλωμάτων οι οποίες στην σειρά 
αποτελούνται από πολύπλοκα ολοκληρωμένα κυκλώματα. 

Η αρχιτεκτονική του WiMAX είναι, πολύ απλά, βασισμένη σε δύο εξαρτήματα: το ράδιο και την 
κεραία. Αντίστροφα, πολλοί δέκτες συνδρομητών είναι επίσης συσκευές δύο εξαρτημάτων με μία 
κεραία στον εξωτερικό χώρο ενός κτιρίου και ένα συνδρομητικό σταθμό στο εσωτερικό ενός 
σπιτιού.  

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι ο ράδιο-πομποδέκτης είναι προστατευόμενος από 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα (υγρασία, ζέστη, κρύο κ.λ.π.) τα οποία επηρεάζουν την επίδοση και 
αντοχή του. Έχοντας την κεραία σε εξωτερικό χώρο, βελτιστοποιείται η απόδοση της ασύρματης 
σύνδεσης μεταξύ του πομπού και του δέκτη ειδικότερα στην περίπτωση διαδρομής με οπτική 
επαφή (Line Of Sight - LOS). Η κεραία συνδέεται με το WiMAX ράδιο μέσω ενός καλωδίου 
γνωστό ως “pig-tail”. 

B. WiMAX Κεραίες  

Οι κεραίες WiMAX, όπως και οι κεραίες του ραδιοφώνου για το αυτοκίνητο ή της τηλεόρασης, 
είναι σχεδιασμένες για να βελτιστοποιούν την απόδοση μίας εφαρμογής. Η εικόνα στη συνέχεια 
δείχνει τους τρεις κύριους διαφορετικούς τύπους κεραιών που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση 
δικτύων WiMAX. Από επάνω προς τα κάτω έχουμε την ισοτροπική κεραία (δίπολο), τις τομεακές 
κεραίες (sector antennas) και την επίπεδη / flat κεραία (panel antenna). Κάθε κεραία έχει μία 
συγκεκριμένη λειτουργία.  

 

2.1.2 Νέες τεχνολογίες αξιοποίησης του εξοπλισμού (hardware) 

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής δεν θα αναλυθούν οι πολυάριθμες νέες τεχνολογικές 
υποδομές σε εκοπλισμό (πχ blade servers, x64 servers, κλπ) αλλά θα δοθεί έμφαση στις νέες 
σχεδιαστικές τάσεις αξιοποίησης του εξοπλισμού. 

2.1.2.1 Grid technology 
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Το πλέγμα (Grid) αποτελεί το επόμενο επαναστατικό βήμα στον τομέα των κατανεμημένων 
συστημάτων. Εισάγοντας την έννοια της ‘κοινής’ χρήσης κατανεμημένων πόρων πληροφορικής 
(π.χ. υπολογιστικών πόρων, χώρου αποθήκευσης δεδομένων, δικτυακών πόρων, λειτουργικών 
συστημάτων, λογισμικού) υπόσχεται την βελτίωση των υπαρχόντων υπηρεσιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, και παρέχει δυνατότητες δημιουργίας νέων καινοτομικών υπηρεσιών. Πλειάδα 
σημαντικών και επιτυχημένων ερευνητικών έργων -σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό αλλά και εθνικό 
επίπεδο- έχουν αναδείξει τα πλεονεκτήματα της δομημένης και οργανωμένης κοινής χρήσης 
πόρων. Τα πλεονεκτήματα αυτά έχουν καλλιεργήσει αρκετά μεγάλες προσδοκίες σε σχέση με τις 
πιθανές εφαρμογές του πλέγματος στον ακαδημαϊκό χώρο, στη βιομηχανία αλλά και γενικότερα 
στην κοινωνία 

Η τεχνολογία πλέγματος (Grid) αποτελεί το επόμενο επαναστατικό βήμα στον τομέα των 
κατανεμημένων συστημάτων, παρέχοντας πληθώρα δυνατοτήτων για πρόσβαση σε υπολογιστικούς 
πόρους, νέες συσκευές και υπηρεσίες. Τα οφέλη της τεχνολογίας πλέγματος έχουν αναδειχθεί σε 
μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων που έχουν πρόσφατα εκπονηθεί τόσο στις Η.Π.Α όσο και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπόνηση ερευνητικών έργων συνιστά την πρώτη φάση ανάπτυξης της 
τεχνολογίας πλέγματος, στην οποία δημιουργήθηκαν οι πρώτες υποδομές, ξεκίνησε η ανάπτυξη 
προτύπων, και μεταφέρθηκε γνώση σχετικά με τη νέα τεχνολογία από τον κόσμο της έρευνας στο 
κόσμο της βιομηχανίας. Η φάση αυτή ακολουθείται παγκοσμίως από ένα κύμα βιομηχανικής και 
εμπορικής ανάπτυξης της τεχνολογίας πλέγματος, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη 
υποδομών με στόχο την απτή βελτίωση εταιρικών και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Η 
βελτίωση των αποτελεσμάτων αυτών συνίσταται στη μείωση του κόστους απόκτησης και 
λειτουργίας των υποδομών πληροφορικής, καθώς και στη δραστική επιτάχυνση επιχειρηματικών 
διαδικασιών. Σε πολλές περιπτώσεις η επιτάχυνση των διαδικασιών συντελεί στην ταχύτερη 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται σε σημαντικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές. 

Οι πρώτες περιπτώσεις ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών πλέγματος επικεντρώνονται σε 
συγκεκριμένους βιομηχανικούς τομείς, οι οποίοι και επωφελούνται άμεσα από τις υψηλές 
υπολογιστικές επιδόσεις της τεχνολογίας πλέγματος. Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται μεταξύ 
άλλων η αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροναυπηγική, ο αυτοματοποιημένος βιομηχανικός 
σχεδιασμός γενικότερα, η φαρμακοβιομηχανία, οι οικονομικές υπηρεσίες, η πληροφορική, οι 
τηλεπικοινωνίες, κ.ο.κ. Η ανάπτυξη υποδομών πλέγματος στους τομείς αυτούς, συνοδεύτηκε και 
από τη γένεση ενός συνόλου καλών πρακτικών σε σχέση με την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της 
τεχνολογίας. Οι καλές πρακτικές αναφέρονται στην προσεκτική μελέτη και οικονομικοτεχνική 
ανάλυση των πλεονεκτημάτων μιας λύσης Grid, στο βαθμό εμπλοκής της διοίκησης της εταιρίας, 
στη θέσπιση πολιτικών και τη διατύπωση απτών στόχων και επιδιώξεων από το Grid, στη 
δημιουργία κατάλληλης ομάδας εκπόνησης του έργου ανάπτυξης μιας υποδομής Grid, στη μελέτη 
των ζητημάτων ασφάλειας καθώς και στη σταδιακή και σύμφωνα με τα πρότυπα ανάπτυξη των 
εταιρικών υποδομών. 

Ο εταιρικός κόσμος, με αιχμή τους μεγάλους κατασκευαστές λογισμικού, αντιμετωπίζει την 
τεχνολογία πλέγματος όχι μόνο σαν ένα μοντέλο υψηλών υπολογιστικών επιδόσεων, αλλά και σαν 
ένα τρόπο καλύτερης και οικονομικότερης οργάνωσης και διαχείρισης των εταιρικών υποδομών. Η 
εναλλακτική αυτή θεώρηση του πλέγματος αναδεικνύει τη συνάφειά του με πλειάδα άλλων 
τεχνολογιών, όπως π.χ. οι τεχνολογίες εικονικοποίησης (virtualization, virtual managed systems), 
τα αυτόνομα συστήματα (autonomic computing), τα μοντέλα χρήσης υπολογιστικής ισχύος, 
υποδομών και υπηρεσιών (utility computing, application service providers), καθώς και η 
τεχνολογία κατανεμημένων υπηρεσιών - Web Services. Η συνάφεια αυτή αποτυπώνεται και στα 
προϊόντα λογισμικού πλέγματος που έχουν αναπτυχθεί και υποστηρίζουν τις πρώτες υποδομές 
Grid. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα διείσδυση της τεχνολογίας πλέγματος είναι ακόμα σε 
αρχικό στάδιο καθώς δεν έχει ακόμα αγγίξει το επίπεδο ωριμότητας που απαιτείται για μαζική 
διείσδυση στις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη προτύπων και προϊόντων που συμμορφώνονται με τα 
πρότυπα αυτά αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για τη μαζική διείσδυση του πλέγματος στον 
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εταιρικό κόσμο. Σε μεταγενέστερη φάση (i.e. consumer wave) η τεχνολογία πλέγματος αναμένεται 
να αγγίξει και τους καταναλωτές, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε πλειάδα υπηρεσιών που θα 
εκτελούνται ή/και θα υποστηρίζονται από αντίστοιχες υποδομές. 

 
Σχήμα 12 Ενδεικτικό σχέδιο αξιοποίησης του Grid Computing. Πηγή: ομάδα Ζ6, ebusiness forum, 2005 

Grid compiting & cloud computing 

Σύμφωνα με ειδικούς της Πληροφορικής, το cloud computing είναι κάτι παραπάνω από ένα 
όμορφο όνομα και μια νέα τεχνολογική “μόδα”, με “ημερομηνία λήξεως”. Αντιθέτως, αν κάποιος 
προσέξει τις τάσεις που κυριαρχούν μεταξύ των γιγάντων της Πληροφορικής (Microsoft, Google, 
κλπ), θα διαπιστώσει ότι όλο και περισσότεροι προσφέρουν αυτό το “εικονικό” (virtual) πακέτο 
υπηρεσιών, το οποίο βρίσκεται στα “σύννεφα” του Διαδικτύου και είναι προσβάσιμο μέσω ενός 
απλού web browser. Στην ουσία, το cloud computing είναι η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών 
(από προγράμματα, ως χώρους αποθήκευσης δεδομένων) σε επιχειρήσεις, με τον πάροχο να 
πληρώνεται γι’ αυτές και τις επιχειρήσεις να τις χρησιμοποιούν με βάση τις ανάγκες τους. 

Το τι είναι το cloud computing, ποιες οι χρησιμότητές του και γιατί δεν είναι απλώς “της μόδας”, 
Υπάρχουν δύο κυρίαρχες τάσεις, η παραδοσιακή μέθοδος του data center και η μέθοδος του 
cloud computing, οι οποίες αυτή τη στιγμή μοιάζουν ισοδύναμες. Ότι στο μέλλον η λειτουργία 
των επιχειρήσεων θα γίνεται πάνω σε “υβριδικό μοντέλο”, αλλά και ότι το cloud computing δεν 
πρόκειται να αντικαταστήσει πλήρως τα παραδοσιακά data centers. Η ουσία, πάντως, βρίσκεται 
στο ότι το cloud computing είναι λιγότερο ακριβό από τις υπόλοιπες μεθόδους για τη δημιουργία 
data centers και ότι παρέχει μεγάλες ευκολίες στις επιχειρήσεις, σε επίπεδο λογιστικής και 
κόστους. Οπότε, η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό, δεν νομίζουμε ότι θα τελειώσει γρήγορα… 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών μάλιστα, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια το 80% των 
διεργασιών που εκτελούν σήμερα οι υπολογιστές δεν θα πραγματοποιούνται βάσει των 
ενσωματωμένων προγραμμάτων τους, αλλά μέσω της νέας αυτής μορφής παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής, που αξιοποιεί τις δυνατότητες του Διαδικτύου. Το «υπολογιστικό νέφος» είναι ένας 
τεράστιος πόρος υπολογιστικών διεργασιών παντός είδους (εφαρμογές, προγράμματα 
επεξεργασίας κειμένου, αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, κ.ά.), οι οποίες θα παρέχονται 
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στους χρήστες μέσω του Διαδικτύου, όπως ήδη κάνουν μεγάλες διαδικτυακές εταιρείες, όπως η 
Google και η Yahoo. Ο προσωπικός υπολογιστής θα είναι απλώς το μέσον. 

Σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύθηκε στο «Science», ο Μάικλ Νέλσον, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν της Ουάσιγκτον, πρώην επιστημονικός σύμβουλος του Αλ Γκορ και 
νυν σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα σε θέματα νέων υπολογιστικών τεχνολογιών, διατυπώνει την 
πρόβλεψη ότι η νέα γενιά του Διαδικτύου θα είναι μια γενίκευση της χρήσης του «cloud 
computing».  «Το υπολογιστικό νέφος έχει φτάσει σε ένα στάδιο ανάπτυξης ανάλογο με αυτό που 
είχε το Διαδίκτυο το 1993. Τα πρότυπα λειτουργίας του έχουν καθοριστεί, οι πρώτες εμπορικές 
εφαρμογές του ήδη αποδίδουν. Υπάρχουν βέβαια κάποια ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να 
επιλυθούν και ασφαλώς είναι άγνωστο αν αυτή η νέα τεχνολογία θα κατακτήσει το ευρύ κοινό. Ολα 
πάντως θα κριθούν στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια». 

Τα πιθανά σενάρια για το μέλλον του «νέφους» είναι ουσιαστικά τρία: να δημιουργηθούν πολλά 
διαφορετικά «νέφη», προερχόμενα από διαφορετικούς παρόχους, τα οποία θα παρέχουν 
διαφορετικές υπηρεσίες, συχνά επί πληρωμή, και δεν θα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους. 

Μια άλλη εναλλακτική εκδοχή είναι να δημιουργηθεί ένας «ουρανός από νέφη», τα οποία θα 
μπορούν να μοιράζονται δεδομένα, αλλά όχι εφαρμογές, τις οποίες θα διαχειρίζονται διαφορετικοί 
και ανεξάρτητοι μεταξύ τους πάροχοι. 

Η πραγματική πρόκληση όμως είναι να μπορέσει να δημιουργηθεί το «μεγάλο ενιαίο νέφος», ένα 
τεράστιο «ανοιχτό» σύστημα που θα περιλαμβάνει τα πάντα, θα είναι προσβάσιμο από όλους και 
θα διευρύνεται αενάως. Σύμφωνα με τον Νέλσον, «το νέφος θα είναι όπως και το Διαδίκτυο, ένα 
δίκτυο δικτύων, αποτελούμενο από εκατό χιλιάδες και πλέον υποσυστήματα που θα τα 
διαχειρίζονται διαφορετικές εταιρείες και οργανώσεις. Αν υλοποιηθεί, το σενάριο αυτό θα 
μεγιστοποιήσει τη συνεργασία μεταξύ συστημάτων, παρέχοντας στους χρήστες συγκεντρωτικές 
υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις ανάγκες τους σε λογισμικό και ανάκτηση δεδομένων 
ταυτόχρονα». Ηδη η δημιουργία του «ανοιχτού νέφους» υποστηρίζεται θερμά από οργανώσεις 
όπως το Forum Open Grid και το Open Science Grid, ένα πανεπιστημιακό κονσόρτσιουμ υπό 
την Google και την ΙΒΜ, ενώ 200 εταιρείες και οργανώσεις προχώρησαν στη σύνταξη ενός 
«Μανιφέστου του Ανοιχτού Νέφους» (βλ. www.opencloudmanifesto.org). 

2.1.2.2 Διαμοιρασμός εξοπλιμσού και εφαρμογών – Εικονικοποίηση - Virtualization 

Το Virtualization είναι μια τεχνολογία λογισμικού 
που μετασχηματίζει γρήγορα το τοπίο του ΙΤ. Η 
σημερινή ισχυρή x86 πλατφόρμα υπολογιστών 
σχεδιάστηκε αρχικά για να τρέξει μόνο ένα ενιαίο 
λειτουργικό σύστημα και μια ενιαία εφαρμογή. Με το 
virtualization είναι εφικτό να τρέξουν στην ίδια 
φυσική μηχανή (server) πολλά λειτουργικά 
συστήματα και πολλαπλάσιες εφαρμογές συγχρόνως, 
με αποτέλεσμα να αυξάνεται τη χρήση και η ευλιξία 
του hardware. Το virtualization είναι μια τεχνολογία 
που μπορεί να ωφελήσει οποινδήποτε χρησιμοποιεί 
έναν υπολογιστή, από τους επαγγελματίες του ΙΤ, τις 
όποιες εμπορικές επιχειρήσεις και τις κυβερνητικές 
οργανώσεις. 

Στην ουσία, το virtualization επιτρέπει να 
μετασχηματίσετε το υλικό (hardware) στο λογισμικό 
(software). Software όπως ο VMware ESX Server. Στην πράξη ο VMware ESX Server 
μετασχηματίζει τους πόρους υλικού x86 όπως η CPU, η RAM, ο σκληρός δισκός και η κάρτα 
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δικτύου για να δημιουργήσει μια πλήρως λειτουργική εικονική μηχανή που μπορεί να τρέξει το 
λειτουργικό σύστημα και τις αίτησεις της ακριβώς όπως ένας “πραγματικός” υπολογιστής. Οι 
πολλαπλάσιες εικονικές μηχανές μοιράζονται τους πόρους του hardware χωρίς να παρεμβάλλεται 
η μια με την άλλη, έτσι ώστε να μπορείτε ακίνδυνα να τρέξετε διάφορα λειτουργικά συστήματα και 
εφαρμογές συγχρόνως σε ένα ενιαίο υπολογιστή. 

Το  virtualization είναι μια τεχνολογία που εφαρμόστηκς αρχικά πριν από 30 έτη από την ΙΒΜ ως 
τρόπος να χωριστούν λογικά οι κεντρικοί υπολογιστές (servers) σε χωριστές εικονικές μηχανές. 
Αυτά τα χωρίσματα επέτρεψαν στους κεντρικούς υπολογιστές το γνωστό σε όλους μας 
“multitasking”. Δεδομένου ότι οι κεντρικοί υπολογιστές ήταν ακριβοί την δεδομένη χρονική 
στιγμή, σχεδιάστηκε αυτή η λύση για να γίνει καλύτερη εκμέταλλευση της επένδυσης σε βάθος 
χρόνου. Στις αρχές του 1990 όμως με την τεχνολογία των  x86 επεξεργαστών και την πτώση των 
τιμών τόσο σε επίπεδο τερματικών αλλά και σε επίπεδο servers η τεχνολογία του  virtualization 
εγκαταλείφθηκε. Σήμερα όμως προέκυψε ξανά η ανάγκη να γίνει χρήση αυτής της τεχνολογίας. Οι 
κυριότεροι λόγοι είναι οι εξής: 

Χαμηλή χρήση της υποδομής.  

Ένας τυπικός  x86 server επιτυγχάνει μια μέση χρήση μόνο 10% ως 15% της συνολικής 
επεξεργαστικής ισχύς του, σύμφωνα με τη διεθνή εταιρία έρευνας αγοράς (IDC). Οι διάφορες 
οργανώσεις τρέχουν μια μόνο εφαρμογή ανά κεντρικό υπολογιστή για να αποφύγουν τον κίνδυνο 
προβλημάτων σε μια εφαρμογή. Επίσης θέλουν να αποφύγουν επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα μιας 
άλλης εφαρμογής στον ίδιο κεντρικό υπολογιστή. 

Αυξανόμενες φυσικές δαπάνες υποδομής.  

Οι λειτουργικές δαπάνες για να υποστηρίξουν την αυξανόμενη φυσική υποδομή έχουν αυξηθεί 
σταθερά. Η περισσότερη υποδομή σε hardware πρέπει να παραμείνει πάντα σε κατάσταση 
λειτουργίας, με συνέπεια τις αυξαμήνες δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος, ψύξης και εγκαταστάσεων, 
σχεδιασμό και χρήση computer rooms κ.α. Δυστυχώς τα παραπάνω συμβαδίζουν με τα ποσοστά 
χρησιμοποίησης όλου αυτού του εξοπλισμού που όπως αναφέρεται παραπάνω χρησιμοποιείται 
μόλις το 10% με 15% της ισχύος του. 

Αυξανόμενες διοικητικές δαπάνες ΙΤ.  

Δεδομένου ότι τα υπολογιστικά περιβάλλοντα γίνονται πιο σύνθετα, το επίπεδο των εξειδικευμένων 
επαγγελματιών και η εμπειρία που απαιτείται για το διοικητικό προσωπικό υποδομής αυξηθεί. Οι 
οργανώσεις ξοδεύουν δυσανάλογο χρόνο και πόρους για τη σύντηρηση κεντρικών υπολογιστών, 
και απαιτούν έτσι περισσότερο προσωπικό για να ολοκληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις. 

Ανεπαρκής προστασία Failover και Distaster Recovery.  

Οι οργανώσεις επηρεάζονται όλο και περισσότερο από το χρόνο διακοπής των κρίσιμων 
εφαρμογών κεντρικών υπολογιστών. Η απειλή των επιθέσεων ασφάλεις και των φυσικών 
καταστροφών, έχει ανηψώσει τη σημασία του προγραμματισμού επιχειρησιακής συνοχής και για 
τους υπολογιστές γραφείου και για τους κεντρικούς υπολογιστές.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι με την υιοθέτηση της virtual τεχνολογίας στους κεντρικούς 
υπολογιστές μια εγκαταστάσης, επιτυγχάνουμε μεγάλα κέρδη όσον αφορά τις δαπάνες σε 
εξοπλισμό, τις δαπάνες σε συμβόλαια συντήρησης, και τα κόστη σε πάγια έξοδα όπως παροχή 
ρεύματος, κλιματισμό και πολυδάπανα computer rooms. Επιπροσθέτως οι μελλοντικές ανάγκες 
για εγκατάσταση νέων servers και εφαρμογών γίνονται πολύ πιο απλές και φυσικά μείωνεται ο 
χρόνος που απαιτείται για το deployment. Τέλος όλα τα παραπάνω είναι πολύ ευκόλα διαχειρίσιμα 
και τα σενάρια disaster recovery υλοπιούνται με κλάσμα του κόστους της αρχικής μελέτης. 

Παρακάτω περιγράφεται σε γενικές γραμμές αυτό που αποκαλούμε πλέον virtual infrastructure.  
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Τί είναι ένα “virtual machine” ή μια “εικονική μηχανή” 

Μια εικονική μηχανή είναι ένα απομονωμένο τμήμα λογισμικού που μπορεί να τρέξει τα 
λειτουργικά συστήματα σαν ένας φυσικός υπολογιστής. Μια εικονική μηχανή συμπεριφέρεται 
ακριβώς όπως ένας φυσικός υπολογιστής και ένα μόνο αρχείο περίεχει όλο το “φυσικό hardware” 
ένος σύστηματος όπως την CPU, τον σκληρό δίσκο, την RAM και την κάρτα δικτύου (NIC). Ένα 
λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ μαις εικονικής μηχανής και 
μιας φυσικής μηχανής, όπως επίσης ούτε οι διάφορες εφαρμογές ή οι άλλοι υπολογιστές σε ένα 
δίκτυο. Ακόμη και η εικονική μηχανή σκέφτεται ότι είναι ένας “πραγματικός” υπολογιστής. Εν 
τούτοις, μια εικονική μηχανή αποτελείται εξ ολοκλήρου από το λογισμικό και δεν περιέχει κανένα 
τμήμα υλικού. Κατά συνέπεις, οι εικονικές μηχανές προσφέρουν διάφορα ευδιάκριτα 
πλεονεκτήματα πέρα από το φυσικό υλικό. 

Συμβατότητα 

Ακριβώς όπως έναν φυσικό υπολογιστή, οι εικονικές μηχανές είναι απολύτως συμβατές με όλους 
τυποποιημένους x86 υπολογιστές, λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές και οδηγούς συσκευών, έτσι 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εικονική μηχανή για να τρέξετε όλοτο ίδιο λογισμικό που 
τρέχατε σε έναν φυσικό  x86 υπολογιστή. 

Απομόνωση 

Ενώ οι εικονικές μηχανές μπορούν να μοιραστούν τους φυσικούς πόρους ένος ενιαίου υπολογιστή, 
παραμένουν εντελώς απομονωμένες η μια από την άλλη σαν ήταν χωριστές φυσικές μηχανές. Εάν, 
για παράδειγμα, υπάρχουν τέσσερις εικονικές μηχανές σε έναν ενιαίο φυσικό κεντρικό υπολογιστή 
και μια απο τις εικονικές μηχανές παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα, οι άλλες τρεις εικονικές 
μηχανές παραμένουν διαθέσιμες. Η απομόνωση είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο η 
διαθεσιμότητα και η ασφάλεια των εφαρμογών που τρέχουν σε ένα εικονικό περιβάλλον είναι 
σαφώς ανώτερες από τις εφαρμογές που τρέχουν σε ένα παραδοσιακό σύστημα. 

Φορητότητα 

Οι εικονικές μηχανές είναι απίστευτα φορητές και εύκολες να διαχειριστούν. Παραδείγματος 
χάριν, μπορείτε να κινήσετε και να αντιγράψετε μια εικονική μηχανή από μια θέση σε μια άλλη 
ακριβώς όπως οποιαδήποτε άλλο αρχείο λογισμικού ή να σώσετε μια εικονική μηχανή σε 
οποιοδήποτε τυποποιημένο μέσο αποθήκευσης, από μια κάρτα μνήμης USB μέχρι και σε κάποιο 
SAN (storage area network). 

Ανεξάρτητο hardware. 

Οι εικονικές μηχανές είναι απολύτως ανεξάρτητες απο το φυσικό υλικό τους (hardware). Για 
παράδειγμα, μπορείτε να διαμορφώσετε μια εικονική μηχανή με τα εικονικά συστατικά (π.χ. CPU, 
κάρτα δικτύων, ελεγκτή SCSI) που να είναι απολύτως διαφορετικά από τα φυσικά συστατικά που 
είναι παρόντα στα εκάστοτε hardware. Οι εικονικές μηχανές στον ίδιο φυσικό κεντρικό υπολογιστή 
μπορεούν ακόμη και να τρέξουν διαφορετικά είδη λειτουργικών συστημάτων (Windows, Linux, 
κτλ) Όταν δε αυτό συνδυάζεται με τις ιδιότητες της φορητότητας και της συμβατότητας, η 
ανεξαρτησία υλικού σας δίνει την δυνατότητα να μεταφέρετε μια εικονική μηχανή από έναν τύπο  
x86 υπολογιστή προς άλλο χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στους οδηγούς συσκευών, το 
λειτουργικό σύστημα, ή τις εφαρμογές. Η ανεξαρτησία υλικού επίσης σημαίνει ότι μπορείτε να 
τρέξετε ένα ετερογενές μίγμα λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών σε έναν ενιαίο φυσικό 
υπολογιστή. 

Server Virtualization 

Με τον όρο virtualization αναφερόμαστε στην τεχνολογία που συγκεντρώνει και διαμοιράζει 
εφαρμογές και resources υπολογιστών με αποτελεσματικό τρόπο. Στην πραγματικότητα, το 
virtualization επιτρέπει στο software να διαχωριστεί από το φυσικό hardware. 
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Με τη χρήση πχ του VMWare ESX ως πλατφόρμα που εγκαθίσταται σε πολύ χαμηλό επίπεδο 
(πριν το λειτουργικό σύστημα) σε φυσικά μηχανήματα, είναι εφικτή η δημιουργία πολλών «ιδεατών 
μηχανών» (Virtual Machines) που λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους και χρησιμοποιούν όλους 
τους διαθέσιμους πόρους του φυσικού μηχανήματος (CPUs, μνήμη, δίκτυο κλπ.) είτε όπως έχουμε 
προκαθορίσει ανάλογα με τις ανάγκες, είτε δυναμικά ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε στιγμής. 

 
Σχήμα 13: Στοιχεία Ιδεατής Αρχιτεκτονικής 

 

Με μια λύση virtualization μειώνεται το κόστος κτήσης νέων servers, καθώς δεν είναι απαραίτητο 
να προμηθευτούμε ένα server για κάθε λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή ή περιβάλλον γενικά. 
Μειώνεται σημαντικά το λειτουργικό κόστος καθώς εκμεταλλευόμαστε το hardware σε πολύ υψηλό 
βαθμό πριν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αναβαθμίσεις. Δεν υπάρχουν χαμένοι πόροι CPU και 
μνήμης (δηλαδή δυνατότητες CPU και μνήμης που κάθονται ανεκμετάλλευτες σε κάθε μηχάνημα). 

Όλα αυτά σημαίνουν μείωση σε φυσικά συστήματα, άρα και μικρότερες ανάγκες διαχείρισης, 
λιγότερο χώρο και φυσικά μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και ανάγκη ψύξης. Τα πλεονεκτήματα 
όμως δεν σταματούν εκεί, αφού μεταξύ άλλων παρέχεται μεγάλη ευελιξία, η ασφάλεια και η 
επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας. Είναι δυνατή η εύκολη και πολύ γρήγορη δημιουργία νέων 
servers ως αντίγραφο των παλαιών, χωρίς να χρειαστεί η χρονοβόρα εγκατάσταση λειτουργικού 
συστήματος από την αρχή. Αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι που οδηγούν μια επιχείρηση στην 
εφαρμογή λύσεων server virtualization. 

Με τις λύσεις Server Virtualization μειώνεται το κόστος κτήσης νέων servers, καθώς δεν είναι 
απαραίτητο να προμηθευτούμε ένα server για κάθε λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή ή περιβάλλον. 
Μειώνεται το λειτουργικό κόστος καθώς εκμεταλλευόμαστε σε πολύ υψηλό βαθμό όλους τους 
πόρους του hardware. Είναι δυνατή η εύκολη και πολύ γρήγορη δημιουργία νέων servers ως 
αντίγραφο των παλαιών, καθώς και η επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας και δημιουργία λύσεων 
Disaster Recovery για όλα τα συστήματα. Η διάθεση πόρων (όπως CPU, μνήμη, συνδέσεις 
δικτύου κλπ.) γίνονται εύκολα και σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες. 

Desktop/Client Virtualization 

Οι λύσεις Desktop Virtualization βοηθούν τις επιχειρήσεις να απλοποιήσουν και να βελτιώσουν 
τον τρόπο που διαχειρίζονται του υπολογιστές των χρηστών τους (Clients). Οι παραδοσιακοί 
προσωπικοί υπολογιστές και σταθμοί εργασίας αντικαθίστανται με κεντρικά ιδεατά μηχανήματα 
που βρίσκονται σε κεντρικά συστήματα και προσπελαύνονται πάνω από το δίκτυο. 

Με τον τρόπο αυτό ο κάθε χρήστης παύει πια να διαχειρίζεται τον υπολογιστή του ως φυσικό 
μηχάνημα. Έτσι η διαχείριση και υποστήριξη όλων των υπολογιστών των χρηστών γίνεται πιο 
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αποτελεσματική. Οι χρήστες απολαμβάνουν αξιοπιστία, προστασία των δεδομένων τους και 
εύκολη πρόσβαση από παντού (ακόμα και από διαφορετικές τοποθεσίες και συσκευές όπως 
laptops, handhelds κλπ.). Το προσωπικό πληροφορικής έχει πλέον να διαχειριστεί μια σταθερή 
υποδομή με υψηλή ασφάλεια και προστασία των δεδομένων. Εργασίες όπως updates των 
υπολογιστών ή δημιουργία νέου υπολογιστή για νέους χρήστες γίνονται εύκολα, αξιόπιστα και σε 
ελάχιστο χρόνο. 

 
Σχήμα 14: λύση desktop virtualization 

Δεν υπάρχει ανησυχία για την καταστροφή ενός υπολογιστή, αφού τίποτα δεν είναι αποθηκευμένο 
σε αυτόν. Με την αντικατάστασή του σε περίπτωση περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, ο χρήστης 
βρίσκεται αμέσως στο γνωστό του περιβάλλον όπως το είχε αφήσει, χωρίς να χρειαστεί καμία 
ανάκτηση ή αντιγραφή εφαρμογών και δεδομένων. Όλες αυτές οι δυνατότητες ήταν παλαιότερα 
συνυφασμένες μόνο με server-based περιβάλλοντα, αλλά είναι τώρα εύκολα υλοποιήσιμες με την 
τεχνολογία πχ. της VMWare. Μειώνεται το κόστος της επένδυσης, αφού οι υπολογιστές των 
χρηστών μπορούν να είναι φτηνά μηχανήματα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, ακόμα και χωρίς 
σκληρό δίσκο (Thin Clients). Η οικονομιά σε κατανάλωση ενέργειας ή ακόμα και του θορύβου σε 
πολυπληθή περιβάλλονται είναι εντυπωσιακά. 

Οι λύσεις Desktop Virtualization βοηθούν τις επιχειρήσεις να απλοποιήσουν και να βελτιώσουν 
τον τρόπο που διαχειρίζονται τους υπολογιστές των χρηστών τους (Clients). Οι παραδοσιακοί 
προσωπικοί υπολογιστές και σταθμοί εργασίας αντικαθίστανται με κεντρικά ιδεατά μηχανήματα 
και προσπελαύνονται πάνω από το δίκτυο με ασφάλεια και ευελιξία. Το κόστος και η 
περιπλοκότητα διαχείρισης μειώνονται δραματικά, ενώ αυξάνεται η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και 
η απλότητα στη δημιουργία νέων σταθμών εργασίας ή αντικατάσταση των προβληματικών. 

Storage Virtualization 

Η επένδυση στην καρδιά της πληροφορίας, το σύστημα Data Storage είναι η σημαντικότερη 
απόφαση για ένα σύγρονο περιβάλλον πληροφορικής. Τα δεδομένα πρέπει να είναι συνεχώς 
διαθέσιμα και προστατευμένα. Στις σύγχρονες λύσεις SAN Storage υπάρχουν προηγμένα 
εργαλεία, όπως low-level snapshots, που επιτρέπουν τη συνεχή προστασία και την άμεση 
ανάκαμψη σε περίπτωση φυσικού ή λογικού προβλήματος. Το storage διατίθεται ιδεατά και 
δυναμικά στους servers με δυνατότητα μεταβολών (π.χ. αύξηση του χώρου) χωρίς διακοπή των 
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εφαρμογών, ενώ η τεχνολογία Deduplication επιτρέπει τη σημαντική μείωση του απαιτούμενου 
χώρου αποθήκευσης, γιατί παρακολουθεί και εξασφαλίζει ότι κοινές εγγραφές αποθηκεύονται μόνο 
μία φορά. Ο όρος αυτός αναλύεται και παρακάτω. 

2.1.2.3  «Ομόσπονδα» Πληροφοριακά Συστήματα - Distributed computing 

Κατανεμημένα υπολογιστικά είναι αυτά με τα οποία ένα μόνο πρόγραμμα υπολογιστή εκτελείται 
σε περισσότερους από έναν υπολογιστή ταυτόχρονα. Ειδικότερα, τα διάφορα στοιχεία και 
αντικείμενα του προγράμματος είναι να τρέχει ή με τη χρήση διαφόρων επεξεργαστών του 
υπολογιστή. Τα κατανεμημένα συστήματα έχουν μεγάλη συγγένεια με τα παράλληλα συστήματα 
(parallel computing). Ο ορισμός ενός κατανεμημένους συστήματος είναι: 

 Ένα κατανεμημένο σύστημα είναι μια συλλογή ανεξάρτητων υπολογιστών που 
εμφανίζεται στους χρήστες της ως ενιαίο σύστημα (Andrew Tanenbaum, 2002) 

 Ένα κατανεμημένο σύστημα είναι ένα σύστημα του οποίου οι συνιστώσες βρίσκονται σε 
δικτυωμένους υπολογιστές και επικοινωνούν και συντονίζουν τις ενέργειες τους μόνο με 
τη διαβίβαση μηνυμάτων.(Coulouris et al, 1994) 

Το παρακάτω σχήμα φαίνονται τα πλεονεκτήματα των κατανεμημένων συστημάτων είναι: 

 Πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός υπολογιστή 

 Περισσότερη ισχύς για λιγότερα χρήματα 

 Η κατανομή του φόρτου εργασίας μειώνει την εμφάνιση προβλημάτων  

o κάθε υπολογιστής είναι ανεξάρτητος και τα προβλήματά του δεν επηρεάζουν τους 
υπόλοιπους υπολογιστές 

o Λιγότερος χρόνος για την ανίχνευση σφαλμάτων 

 

 
Σχήμα 15: πλεονεκτήματα κατανεημένων ομόσπονδων πληροφοριακών συστημάτων Πηγή: Ι.Κάβουρας, Ι.Μήλης, 

Γ.Ξυλωμένος, Α.Ρουκουνάκη, Κατανεμημένα Συστήματα με Java, Κλειδάριθμος, Αθήνα 2005 

 

Peer to Peer (P2P) 

Ένα σύστημα ομοτίμων (peer-to-peer system ή P2P system) είναι απλά ένα κα- τανεμημένο 
σύστημα στο οποίο όλες οι συμμετέχουσες διεργασίες είναι ισότιμες, δηλαδή, δεν υπάρχουν 
εξυπηρετητές ή, γενικότερα, διακριτοί ρόλοι ανάμεσα στις διεργασίες. Ο ορισμός αυτός ταιριάζει 
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σχεδόν σε όλα τα κατανεμημένα συστήματα, συνήθως όμως με τον όρο P2P εννοούμε 
κατανεμημένα συστήματα αρχείων με δύο βασικές μορφές: 

 Δίκτυα καταμερισμού αρχείων (file sharing networks): Στα συστήματα αυτά κάθε 
συμμετέχουσα διεργασία επιτρέπει σε κάποια από τα τοπικά της αρχεία να ανακτώνται 
από άλλες διεργασίες. Το σύστημα πρέπει λοιπόν να επιτρέπει τον εντοπισμό της 
διεργασίας που διαθέτει κάποιο συγκεκριμένο αρχείο καθώς και την ανάκτηση αυτού του 
αρχείου. 

 Κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης (distributed storage systems): Στα συστήματα 
αυτά κάθε συμμετέχουσα διεργασία λειτουργεί ως εξυπηρετητής αρχείων, επιτρέποντας 
σε άλλες διεργασίες να διαβάζουν και να γράφουν δεδομένα στα αρχεία. Το σύστημα 
πρέπει λοιπόν να επιτρέπει τον εντοπισμό της διεργασίας που είναι υπεύθυνη για την 
αποθήκευση κά- ποιου συγκεκριμένου αρχείου (ή τμήματος του αρχείου αυτού) καθώς 
και την εγγραφή προς και την ανάγνωση από το αρχείο αυτό. 

Στα δίκτυα καταμερισμού αρχείων τα αρχεία συνεισφέρονται από τις ίδιες τις διεργασίες που 
συμμετέχουν στο σύστημα και, γενικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε αυτές. Αντίθετα, στα κατανεμημένα 
συστήματα αποθήκευσης τα αρχεία προς ανά- γνωση ή εγγραφή δημιουργούνται από τους πελάτες 
του συστήματος, οι οποίοι μπορεί να μην συμμετέχουν οι ίδιοι στην αποθήκευσή τους. 

2.1.2.4 Νέες Αποθηκευτικές δομές 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποθηκεύει (καταχωρίζει) όλες τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας το 
δυαδικό σύστημα αρίθμησης. Τα κείμενα, οι αριθμοί, οι εικόνες, ο ήχος, και κάθε άλλη μορφή 
πληροφοριών μετατρέπονται σε (και αποθηκεύονται ως) 1 ή 0. Ανάλογα με το χώρο αποθήκευσης 
(μνήμη) ενός υπολογιστή μπορεί κανείς να υπολογίσει περίπου και τον όγκο των δεδομένων που 
χωρούν σ’ αυτόν, συνεπώς μπορούν να αποθηκευθούν και να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα προς 
αναζήτηση και ανάκτηση από κάθε ενδιαφερόμενο. 

Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στη μνήμη ενός υπολογιστή εννοούμε την κύρια μνήμη 
αποθήκευσης πληροφοριών. Εκτός από αυτήν υπάρχει και η δευτερεύουσα (σωστότερα, 
δευτεροβάθμια) μνήμη. Η δευτεροβάθμια αυτή μνήμη είναι μεγαλύτερης ικανότητας από την 
κύρια, αλλά συνήθως πιο αργή. Στους σύγχρονους υπολογιστές, είναι οι σκληροί δίσκοι που 
χρησιμοποιούνται συνήθως για αυτόν το σκοπό. Τέλος, η τριτογενής μνήμη (αποθήκευση) 
χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα των επιχειρήσεων, αλλά και των πολύπλοκων επιστημονικών 
υπολογισμών, και συνήθως ένας απλός χρήστης δεν έχει πρόσβαση σ’ αυτήν. Τέτοιου είδους 
αποθήκευση χρησιμοποιείται για τη μεταφορά «καθημερινών» δεδομένων, αλλά -κυρίως- για 
αρχειακούς λόγους (εφεδρικά αρχεία - backup). 

Μπορούμε να διακρίνουμε ποικίλες μορφές και μέσα αποθήκευσης, ανάλογα με το είδος (φυσικό 
στοιχείο), τη χωρητικότητα, αλλά και την απόστασή τους από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας 
του υπολογιστή. Μέχρι τώρα, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε άλλα θέματα τεχνικής υφής, κανένα 
μέσο αποθήκευσης δεν είναι «ιδανικό» – πάντοτε υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 
Επομένως, η πρακτική που ακολουθείται είναι μια ομάδα (σύστημα, δίκτυο) υπολογιστών να 
διαθέτει διάφορα είδη αποθήκευσης, καθένα με συγκεκριμένο σκοπό. 

Οποιοσδήποτε τύπος αποθήκευσης περιλαμβάνει την πρόσβαση των πληροφοριών μέσα από ένα 
δίκτυο υπολογιστών συνιστά δικτυακή αποθήκευση. Η δικτυακή αποθήκευση (NAS) αποτελείται 
γενικά από συσκευές που μπορούν να προσπελαστούν μέσα από ένα δίκτυο υπολογιστών (συνήθως 
μέσω των πρωτοκόλλων TCP/IP) κι όχι άμεσα (π.χ. μέσω διαύλου SCSI, εντός του ίδιου 
υπολογιστή). Αυτό επιτρέπει σε πολλούς υπολογιστές να μοιράζονται ταυτόχρονα το ίδιο χρονικό 
διάστημα αποθήκευσης, κάτι που ελαχιστοποιεί τα γενικά έξοδα συντήρησης μιας αποθηκευτικής 
λύσης για μια επιχείρηση. Το NAS αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα 
αποθήκευσης που προκύπτουν από συστοιχίες πολλών υπολογιστών, όπως επεκτασιμότητα, 
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αξιοπιστία, διαθεσιμότητα και απόδοση. Τα τελευταία χρόνια το κόστος των συστημάτων NAS 
έχει πέσει κατακόρυφα, κάτι το οποίο τα καθιστά ιδανικά για χρήση από μικρές επιχειρήσεις. Και 
τα αμέσως προσεχή χρόνια η παγκόσμια αγορά συστημάτων NAS εκτιμάται ότι θα γνωρίσει 
σημαντική άνοδο, παρουσιάζοντας ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 10%. 

Οι υπεύθυνοι αποθήκευσης μιας επιχείρησης μπορεί σήμερα να αφιερώνουν το 20-30% του 
χρόνου τους σε εργασίες διαχείρισης των δεδομένων τους. Με τη λειτουργία της κεντρικής, 
δικτυακής διαχείρισης του μεγάλου όγκου των δεδομένων αυτών, οι χρήστες  μπορούν να 
μειώσουν τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες διαχείρισης της πληροφορίας. Ο όρος Storage 
Virtualization αναφέρεται στη διαδικασία αλλά και στις πολλαπλές, ανεξάρτητες μεταξύ τους, 
συσκευές αποθήκευσης. Το μέγιστο πλεονέκτημα που μπορεί να αποκομιστεί από την 
«εικονικοποίηση» είναι η εξελιξιμότητα: πολλαπλά (και ετερογενή)  συστήματα αποθήκευσης 
μπορούν να προστεθούν το ένα δίπλα στο άλλο, συναποτελώντας ένα αποδοτικό, αξιόπιστο και 
ευέλικτο δίκτυο αποθήκευσης πληροφοριών. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
δημιουργήσουν πρόσθετα αντίγραφα δεδομένων για εφεδρική χρήση, για αποθήκευση ή για άλλες 
δευτερεύουσες χρήσεις. 

Αυτό που είναι πραγματικά εντυπωσιακό στις σύγχρονες πλατφόρμες εικονικής δικτυακής 
αποθήκευσης είναι η ευελιξία που παρέχουν στους πελάτες να υλοποιήσουν εφαρμογές storage 
virtualization ως μια διαφανή διαδικασία, συμπληρωματικά στις υφιστάμενες υποδομές τους. 
Παράλληλα καλύπτουν πολύ συγκεκριμένες επιχειρηματικές ανάγκες, όπως η αδιάλειπτη 
λειτουργία. Οι πελάτες θα μπορούν να εγκαταστήσουν τέτοιου είδους πλατφόρμες στα συστήματα 
που διαθέτουν ήδη, ενώ θα μπορούν να εκμεταλλευθούν πολύτιμο λογισμικό που έχουν ήδη 
αγοράσει για αυτές τις αποθηκευτικές πλατφόρμες. Το network storage virtualization αποτελεί 
τεχνολογία-κλειδί για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες, όπως η αδυναμία 
προγραμματισμού των διαστημάτων διακοπής λειτουργίας, οι περιορισμοί που προκύπτουν από 
ανελαστικές υποδομές αποθήκευσης και η ανάγκη για απλοποίηση της διαχείρισης πολύπλοκων 
περιβαλλόντων αποθήκευσης. 

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής είναι οι τυχόν περιορισμοί της απόδοσης καθώς και θέματα 
ακεραιότητας των δεδομένων που σχετίζονται με άλλες μεθόδους storage virtualization, η δόμηση 
δηλ. να είναι τέτοια ώστε να διαβαθμίζεται έως τα πιο πολύπλοκα και απαιτητικά περιβάλλοντα. 

Η «εικονικοποίηση» αποτελεί ουσιαστικά μια δέσμη τεχνικών και εφαρμογών που επιτρέπουν την 
εικονική ενοποίηση τεχνολογικής υποδομής και πόρων, ώστε αυτοί να μπορούν να αξιοποιηθούν 
ενιαία και επωφελέστερα έναντι της αρχικής, φυσικής διάταξης. Σε γενικές γραμμές, απλοποιεί 
δύσκολες διαδικασίες στο καθημερινό εργασιακό περιβάλλον, αυξάνει την παραγωγικότητα της 
επιχείρησης μειώνοντας το κόστος διαχείρισης της πληροφορίας και παρέχοντας γρήγορη 
απόσβεση της αρχικής επένδυσης. 

Οι τρεις πιο συνηθισμένες μορφές του virtualization αναφέρονται στην αποθήκευση δεδομένων 
(storage virtualization), στην επεξεργαστική ισχύ (server virtualization) και στη δικτύωση 
(network virtualization) – σημειώστε πως κάθε τύπος παρέχει ποικίλα πλεονεκτήματα: 

1. Aποθήκευση δεδομένων (storage virtualization): Εδώ οι εγκατεστημένοι σκληροί δίσκοι 
παρουσιάζονται ως ενιαία συσκευή αποθήκευσης. Έτσι, η ανομοιογενής τεχνολογική υποδομή μιας 
επιχείρησης ενοποιείται και η χρήση της μπορεί να γίνει κεντρικά και με πιο ορθολογικό τρόπο. 
Το storage virtualization εφαρμόζεται κατά κόρον σε αποθηκευτικά δίκτυα τύπου SAN, που 
αποτελούνται από λίγες έως και εκατοντάδες συσκευές, με ποικίλο βαθμό πολυπλοκότητας. Καθώς 
μια επιχείρηση στην πορεία του χρόνου λειτουργίας της είναι ενδεχόμενο να βρεθεί με συστήματα 
αποθήκευσης διαφορετικά ως προς τη χωρητικότητα, την αρχιτεκτονική, την ποιότητα και τον 
κατασκευαστή, η εικονικοποίηση γεφυρώνει όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις, βελτιώνοντας τη 
διαθεσιμότητα, την απόδοση των υπολογιστικών συστημάτων και την ευελιξία της επιχείρησης, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες που προκύπτουν ανά πάσα στιγμή. 
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2. Επεξεργαστική ισχύς (server virtualization): Εδώ το χρησιμοποιούμενο λογισμικό εξομοιώνει 
διαφορετικές τεχνολογικές εφαρμογές. Το μεγαλύτερο όφελος από τη λύση αυτή είναι ότι μια 
επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει σημαντικά μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, και είναι σε θέση να 
χρησιμοποιεί παλαιότερες εφαρμογές (legacy) και να προσομοιώνει κατανεμημένες εφαρμογές 
δικτύου πάνω στον ίδιο φυσικό διακομιστή, αφού ακόμα και διακομιστές παλαιότερης γενιάς 
μπορούν να φανούν χρήσιμοι. 

3. Δικτύωση (network virtualization): Εδώ οι διαθέσιμοι πόροι ενός δικτύου διαμοιράζονται σε 
ποικίλες συσκευές, με αποτέλεσμα κάθε χρήστης να είναι σε θέση να έχει πρόσβαση -από τον ίδιο 
υπολογιστή- σε όλους τους διαθέσιμους πόρους του δικτύου. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι 
ταχύτητες μεταφοράς των δεδομένων, η παραγωγικότητα και οι επιδόσεις του δικτύου, αλλά και το 
επίπεδο ασφάλειας της πληροφορίας. Με άλλα λόγια, το network virtualization επιτρέπει τη 
δημιουργία «εικονικών πακέτων» δεδομένων μέσα στο αποθηκευτικό δίκτυο, αναπτύσσοντας ένα 
δυναμικό περιβάλλον στο οποίο οι πηγές φυσικής αποθήκευσης μπορούν να μετακινηθούν και να 
αλλαχθούν γρήγορα και αδιάλειπτα, ενώ οι χρήστες μπορούν εύκολα να τροφοδοτήσουν και να 
διαχειριστούν τις ετερόκλητες πηγές πληροφορίας που διαθέτουν στην επιχείρηση. 

Σημειώστε ότι μια σύγχρονη λύση δικτυακής εικονικοποίησης πρέπει να βασίζεται σε καινοτόμες 
τεχνολογίες, προκειμένου να βοηθήσει πραγματικά μια επιχείρηση να πετύχει αδιάλειπτη 
λειτουργία και να μεθοδεύσει τη διαχείριση των διαδικασιών αποθήκευσης των δεδομένων σε ένα 
κεντρικό σημείο. 

Οφείλει να δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν το σύνολο της εγγενούς 
απόδοσης και λειτουργικότητας λογισμικού των συσκευών φυσικής αποθήκευσης που 
εικονικοποιούνται. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν να εικονικοποιήσουν το ετερόκλητο 
αποθηκευτικό περιβάλλον τους, συνεχίζοντας παράλληλα να χρησιμοποιούν μια «αναπαράσταση» 
(replication) ή άλλες λειτουργίες του λογισμικού αποθήκευσης που διαθέτουν. 

SAN (Storage Area Network) και NAS (Network Attached Storage) 

Η τεχνολογία SAN (Storage Area Network) συνιστά ένα ξεχωριστό και αυτόνομο δίκτυο που 
διασυνδέει τα αποθηκευτικά μέσα εξυπηρετητών, αλλά και αποθηκευτικά μέσα που είναι άμεσα 
συνδεδεμένα με αυτούς, όπως δίσκους και οπτικά μέσα σε ένα ξεχωριστό και αυτόνομο δίκτυο. 
Συνεπώς στο SAN κινούνται μόνο δεδομένα κι έτσι δεν παρατηρούνται συμφορήσεις όπως σε ένα 
κοινό δίκτυο. Μερικά από βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας είναι ο πολύ μικρός χρόνος 
μεταφοράς δεδομένων, η εύκολη επέκταση, η εύκολη κεντρική διαχείριση, οι γρήγορες και 
αξιόπιστες διαδικασίες λήψης αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης και η μεγάλη αξιοπιστία 
και ανοχή σε καταστροφές. 

 
Σχήμα 16: Διάγραμμα ενός SAN 
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Σχήμα 17: Διάγραμμα ενός NAS 

Η τεχνολογία NAS (Network Attached Storage) είναι ένα σύστημα αποτελούμενο από συσκευές 
κατάλληλες για διαμοιρασμό αρχείων στις οποίες η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω ενός δικτυακού 
πρωτοκόλλου, όπως το TCP/IP, και εφαρμογών, όπως Network File System (NFS) και Common 
Internet File System (CIFS). Ένα σύστημα NAS συχνά αποτελείται από ένα σύστημα RAID 
συνδεδεμένο με έναν εξυπηρετητή. Τα βασικά πλεονεκτήματα της τεχνολογίας είναι η 
συμβατότητα με τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα, η μεγάλη χωρητικότητα, ο εύκολος 
διαμοιρασμός αρχείων, η εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Στα μειονεκτήματά του 
περιλαμβάνονται η καθυστέρηση εξαιτίας των επιβαρύνσεων από το δικτυακό πρωτόκολλο, η 
μείωση του εύρους ζώνης του LAN και το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση, χωρίς να 
μειωθεί η απόδοση. 

 

2.1.3 Νέες εφαρμογές λογισμικού 

2.1.3.1 Business Intelligence συστήματα 

Η Eπιχειρηματική Eυφυΐα και η Αποθήκευση Δεδομένων έχουν πλέον φθάσει σε ένα επίπεδο 
ωριμότητας, τόσο ως επιστημονικοί κλάδοι όσο και ως τεχνολογία (στο εξής θα αναφέρουμε τους 
όρους «Eπιχειρηματική Eυφυΐα» και «Αποθήκευση Δεδομένων» με τα ακρώνυμα «ΕΕ» και «ΑΔ» 
χάριν συντομίας). Η ζήτηση για τις παραπάνω τεχνολογίες έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ σύμφωνα 
με έρευνα της Gartner, το 2004 βρέθηκαν και οι δύο ανάμεσα στις δέκα προτεραιότητες των 
υπευθύνων τεχνολογίας των εταιριών.  

Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν ήδη την απαραίτητη υποδομή για συστήματα ΕΕ 
και ΑΔ, στα οποία κάνουν τις απαραίτητες βελτιώσεις, ενώ ταυτόχρονα επιδιορθώνουν τυχόν λάθη. 
Ωστόσο, μόλις πρόσφατα άρχισαν να εγκαθιστούνται παρόμοια συστήματα σε φορέις του 
δημοσίου. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα συστήματα αυτά θα πρέπει να έχουν ήδη 
εγκατασταθεί και να λειτουργούν τα πρωτεύονται συστήματα ηλεκτρονικής καταγραφής των 
δεδομένων από τους τελικούς χρήστες.  
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Πολύ λίγοι φορέις  μπήκαν στη διαδικασία επιδιόρθωσης προβλημάτων στην ποιότητα δεδομένων, 
αντιμετωπίζοντάς την ως αυτοσκοπό. Επομένως, ποιο είναι το κίνητρο έτσι ώστε οι φορείς να 
εφαρμόσουν έμπρακτα κάποια μέτρα για την ποιότητα δεδομένων, αντί απλά να την 
αντιμετωπίζουν θεωρητικά; Το πρώτο κίνητρο είναι το κόστος της κακής ποιότητας δεδομένων, η 
οποία έχει ως συνέπεια τη μείωση της παραγωγικότητας, λανθασμένες αποφάσεις και χαμηλή 
αποδοτικότητα των επενδύσεων σε στρατηγικές εφαρμογές. Το δεύτερο κίνητρο είναι η σοβαρή 
δυσκολία που η κακή ποιότητα δεδομένων μπορεί να προκαλέσει στην ευθυγράμμιση ενός φορέα 
με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Είναι αλήθεια ότι πολλές επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα 
έχουν εκκαθαρίσει τα δεδομένα της πελατειακής τους βάσης ώστε να διευκολύνουν πρωτοβουλίες 
σχετικές με τη Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM). Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον τους έχει 
επικεντρωθεί σε άλλους τομείς, όπως η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και τα 
χρηματοοικονομικά, καθώς και στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων ποιότητας 
δεδομένων που έμοιαζε δύσκολο να αντιμετωπιστούν. 

Ο όμιλος ΜΕΤΑ διαβλέπει ότι η αγορά των εφαρμογών και υπηρεσιών ποιότητας δεδομένων θα 
αυξηθούν με ρυθμό 20%-30% το 2007, στοιχείο που επιβεβαιώνει την άποψη ότι οι επιχειρήσεις 
είναι πραγματικά αποφασισμένες να δράσουν για την ποιότητα των δεδομένων τους. Μερικά 
ερωτήματα θα πρέπει να τεθούν και να απαντηθούν είναι τα εξής: 

 Πώς θα μπορούσε να μετρηθεί η ποιότητα δεδομένων ώστε να εντοπισθούν οι 
προβληματικές περιοχές; 

 Ποια σημεία αποτελούν ουσιαστικά προτεραιότητες; 

Υπάρχουν πολυάριθμα εργαλεία και μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν σε μια 
επιχείρηση ώστε να ταξινομήσει τα ζητήματα ποιότητας δεδομένων, εντούτοις αυτό που έχει 
σημασία είναι να έχει πρακτική εφαρμογή η μέθοδος που τελικά θα επιλεγεί.  

Αργά αλλά σταθερά οι επιχειρήσεις και οι φορείς αναγνωρίζουν την πληροφορία ως κεφάλαιο 
στρατηγικής σημασίας. Πολύ λίγες έχουν αντιμετωπίσει την πληροφορία ως «περιουσιακό 
στοιχείο», αλλά υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων σε πλήθος επιχειρήσεων, που αναγνωρίζουν τη 
στρατηγική της σημασία. Τα ανώτερα στρώματα της ιεραρχίας δέχονται όλο και περισσότερο 
αυτή την άποψη. Εκείνο που το αποδεικνύει είναι το ότι οι ΕΕ/ΑΔ αποτελούν πλέον εργασίες 
κρίσιμης σημασίας σε σχέση με πολλές άλλες εργασίες που στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
επιχείρηση. Οι εταιρίες φαίνεται να μην εφαρμόζουν συστήματα ΕΕ απλά για να τα εφαρμόσουν, 
αλλά τα ενσωματώνουν σε άλλες εργασίες-κλειδιά, που στοχεύουν στη βελτίωση των διαδικασιών 
και στην αποτελεσματικότητα στο τελικό στάδιο της αλυσίδας αξίας. 

Επομένως, πώς αρχίζει μια επιχείρηση ή ένας φορέας να αντιμετωπίζει την πληροφορία ως 
περιουσιακό στοιχείο; Το πρώτο βήμα είναι ο σχεδιασμός στρατηγικής και αρχιτεκτονικής για την 
πληροφορία και ο καθορισμός των κανόνων διαχείρισής της. Αυτό απαιτεί τη συνεργασία του 
Τμήματος Πληροφορικής με τον Επιχειρησιακό Τομέα, από τη μία γιατί τα οργανωτικά και 
πολιτικά θέματα είναι εξίσου σημαντικά με τα τεχνολογικά. Από την άλλη το Τμήμα 
Πληροφορικής πρέπει να κατανοήσει τις ανάγκες του Επιχειρησιακού, ώστε να μπορέσει να 
φιλτράρει τα δεδομένα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προβλημάτων. 

Η ανάπτυξη της αγοράς ΕΕ/ΑΔ δεν έχει περάσει απαρατήρητη σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς της τεχνολογίας. Οι νέες είσοδοι στην αγορά αυτή 
περιλαμβάνουν τόσο νέες μικρές επιχειρήσεις όσο και ήδη καθιερωμένες εταιρίες. Ωστόσο, η πιο 
δυναμική είσοδος έχει γίνει από επιχειρήσεις Συστημάτων Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού 
(ERP) και Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM). Αυτές οι επιχειρήσεις διαβλέπουν μια 
μεγάλη ευκαιρία στην αγορά ΕΕ/ΑΔ, τόσο γιατί η συνολική δαπάνη της αυξάνεται, όσο και γιατί 
υπάρχουν κενά στην απόδοση των συστημάτων ERP και CRM που διέθεταν οι εταιρίες σε ό,τι 
αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα και την ανάλυσή τους. Οι επιχειρήσεις παροχής λύσεων ERP 
και CRM προσφέρουν εφαρμογές Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Αποθήκευσης Δεδομένων, 
βοηθώντας τους πελάτες τους να αποκτήσουν τα δεδομένα που χρειάζονται, και οι μετρήσεις 
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δείχνουν ότι η διείσδυσή τους στην αγορά είναι σημαντική. Παρόλα αυτά, η διείσδυση δεν εξηγεί 
πλήρως τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα αυτά αποτελούν μέρος της υποδομής ΕΕ/ΑΔ μιας 
επιχείρησης. Μια μελέτη του ομίλου ΜΕΤΑ έδειξε ότι το 49% των πελατών της SAP (No1 στον 
τομέα του ERP) δεν γνώριζε ποιο ρόλο θα έπαιζε η τελευταία στη στρατηγική τους ως προς την 
ΕΕ/ΑΔ. Οι νέες επιχειρήσεις που προσφέρουν λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυΐας θα πρέπει να 
αποδείξουν την αξία τους στις υπηρεσίες αυτές, παρόλο που δεν αποτελούν τον βασικό τομέα 
δραστηριότητάς τους. 

 

2.1.3.2 Διαχείριση Περιεχομένου 

Ο όρος Content Management Systems (CMS, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου) 
αναφέρεται στις εφαρμογές που επιτρέπουν στον πελάτη να διαχειρίζεται το δικτυακό του 
περιεχόμενο, όπως κείμενα, εικόνες, πίνακες κ.λπ., με εύκολο τρόπο, συνήθως παρόμοιο με αυτόν 
της χρήσης ενός κειμενογράφου. Οι εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου επιτρέπουν την αλλαγή 
του περιεχόμενου χωρίς να είναι απαραίτητες ειδικές γνώσεις σχετικές με τη δημιουργία 
ιστοσελίδων ή γραφικών, καθώς συνήθως τα κείμενα γράφονται μέσω κάποιων online WYSIWYG 
("What You See Is What You Get") html editors, ειδικών δηλαδή κειμενογράφων, παρόμοιων με 
το MS Word, που επιτρέπουν τη μορφοποίηση των κειμένων όποτε υπάρχει ανάγκη. 

Οι αλλαγές του site μπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεμένος στο 
Διαδίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να έχει εγκατεστημένα ειδικά προγράμματα επεξεργασίας 
ιστοσελίδων, γραφικών κ.λπ. Μέσω ενός απλού φυλλομετρητή ιστοσελίδων (browser), ο χρήστης 
μπορεί να συντάξει ένα κείμενο και να ενημερώσει άμεσα το δικτυακό του τόπο. 

Αυτό που αποκαλούμε πολλές φορές "δυναμικό περιεχόμενο" σε ένα website δεν είναι άλλο παρά 
οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο site και μπορούν να αλλάξουν από τους ίδιους τους 
διαχειριστές του μέσω κάποιας εφαρμογής, η οποία ουσιαστικά μπορεί να εισάγει (προσθέτει), 
διορθώνει και να διαγράφει εγγραφές σε πίνακες βάσεων δεδομένων, όπου τις περισσότερες φορές 
καταχωρούνται όλες αυτές οι πληροφορίες. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν πολλές ξεχωριστές ιστοσελίδες για την 
παρουσίαση των πληροφοριών στο site, αλλά αρκεί ένας ενιαίος σχεδιασμός στα σημεία όπου 
θέλουμε να εμφανίζεται το περιεχόμενό μας, καθώς και να υπάρχει ο ειδικός σε κάποια 
συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού (ASP, PHP, Coldfusion, Perl, CGI κ.λπ.), ο οποίος 
αναλαμβάνει να εμφανίσει τις σωστές πληροφορίες στις σωστές θέσεις. 

Έτσι, για το δικτυακό τόπο μιας εφημερίδας π.χ., που απαιτεί εύλογα καθημερινή ενημέρωση αλλά 
δεν χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα Content Management, θα πρέπει ο υπεύθυνος για το 
σχεδιασμό του (designer) να δημιουργήσει μια σελίδα με τα γραφικά, την πλοήγηση και το 
περιβάλλον διεπαφής (interface) του website, ο υπεύθυνος ύλης να τοποθετήσει το περιεχόμενο 
στα σημεία της ιστοσελίδας που θέλει, και να ενημερωθούν οι σύνδεσμοι των υπόλοιπων σελίδων 
ώστε να συνδέονται με την καινούργια. Αφού την αποθηκεύσει, πρέπει να την ανεβάσει στο website 
μαζί με τις υπόλοιπες ιστοσελίδες που άλλαξαν.  

Αντιθέτως, αν ο δικτυακός τόπος λειτουργεί με χρήση κάποιου συστήματος CM, το μόνο που έχει 
να κάνει ο διαχειριστής του είναι να ανοίξει τη σχετική φόρμα εισαγωγής νέου άρθρου στη 
διαχειριστική εφαρμογή του website και να γράψει ή να επικολλήσει (copy-paste) τα στοιχεία που 
επιθυμεί. Αυτόματα, μετά την καταχώριση γίνονται από το ίδιο το σύστημα διαχείρισης 
περιεχομένου όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε το άρθρο να είναι άμεσα διαθέσιμο στους 
επισκέπτες και όλοι οι σύνδεσμοι προς αυτό ενημερωμένοι. 

Με την αυξητική τάση χρήσης των CMS στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γίνεται εμφανές ότι το 
μέλλον του Διαδικτύου σε ό,τι αφορά περιεχόμενο και πληροφορίες που πρέπει να ανανεώνονται 
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τακτικά, ανήκει στα προγράμματα διαχείρισης περιεχομένου, αφού προσφέρουν πολλά 
πλεονεκτήματα, ταχύτητα και ευκολίες στη χρήση τους. 

Τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αντικαταστήσουν 
ένα συμβόλαιο συντήρησης επάξια. Τα CMS μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: 

 Ειδήσεις (εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων κ.λπ.) 

 Παρουσιάσεις εταιριών και προσωπικού 
 Καταλόγους προϊόντων 
 Παρουσιάσεις προϊόντων και υπηρεσιών 
 Online υποστήριξη 

 Αγγελίες και ανακοινώσεις 
 Παρουσιάσεις και προβολή γεωγραφικών περιοχών 

 Διαφημίσεις και δημοσιότητα δράσεων 

 Δελτία Τύπου 

 Όρους και συμβόλαια 

 Χάρτες, κατευθύνσεις, οδηγίες 
 Και πολλά άλλα. 

Ένα ολοκληρωμένο CMS πρέπει να μπορεί να διαχειρίζεται όλες τις δυναμικές πληροφορίες του 
site και να προσφέρει υπηρεσίες που εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες των διαχειριστών του. 
Επιγραμματικά, μερικά από τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά ενός ολοκληρωμένου CMS 
είναι: 

 Γρήγορη ενημέρωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση του περιεχομένου του δικτυακού 
τόπου 

 Ενημέρωση του περιεχομένου από οπουδήποτε 

 Ταυτόχρονη ενημέρωση από πολλούς χρήστες και διαφορετικούς υπολογιστές 

 Να μην απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις από τους διαχειριστές του 

 Εύκολη χρήση και άμεση γνώση του τελικού αποτελέσματος, όπως γίνεται με τους 
γνωστούς κειμενογράφους 

 Δυνατότητα αναζήτησης του περιεχομένου που καταχωρείται και αυτόματη δημιουργία 
αρχείου 

 Ασφάλεια και προστασία του σχεδιασμού του site από λανθασμένες ενέργειες, που θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην εμφάνισή του 

 Διαχωρισμός του περιεχομένου από το σχεδιασμό και την πλοήγηση (navigation) του 
δικτυακού τόπου 

 Αλλαγή σχεδιασμού ή τρόπου πλοήγησης χωρίς να είναι απαραίτητη η ενημέρωση όλων 
των σελίδων από τον ίδιο το χρήστη 

 Αυτόματη δημιουργία των συνδέσμων μεταξύ των σελίδων και αποφυγή προβλημάτων 
ανύπαρκτων σελίδων (404 error pages) 

 Μικρότερος φόρτος στον εξυπηρετητή (server) και χρήση λιγότερου χώρου, αφού δεν 
υπάρχουν πολλές επαναλαμβανόμενες στατικές σελίδες, από τη στιγμή που η ανάπτυξη 
των σελίδων γίνεται δυναμικά 
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 Όλο το περιεχόμενο καταχωρείται στην/στις βάσεις δεδομένων, τις οποίες μπορούμε πιο 
εύκολα και γρήγορα να τις προστατεύσουμε τηρώντας αντίγραφα ασφαλείας 

Ασφαλώς υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά και πρόσθετες υπηρεσίες, ανάλογα με το CMS, που 
άλλοτε χρεώνονται επιπλέον και άλλοτε ενσωματώνονται και προσφέρονται δωρεάν προς χρήση, 
όπως: 

 Εφαρμογή διαχείρισης και προβολής διαφημιστικών banners, δημοσκοπήσεων και 
παραμετροποίησης (personalisation) 

 Δυνατότητα παρουσίασης του περιεχομένου σε συνεργαζόμενα sites (syndication) 

 Στατιστικά 

 Διαχείριση μελών 

 Newsletters 

 Forum 

 

2.1.3.3 Διαχείριση γνώσης 

Η γνώση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  

Στην αυγή του 21ου αιώνα εισερχόμαστε σε μια εποχή όπου οι παραδοσιακοί πυλώνες οικονομικής 
δύναμης – το κεφάλαιο, η γη, οι πρώτες ύλες, η τεχνολογία - δεν αποτελούν τους καθοριστικούς 
παράγοντες επιτυχίας για μια επιχείρηση. Το μέλλον και η επιτυχία της επιχείρησης ή ενός φορέα 
καθορίζονται πλέον από την ικανότητά της να αξιοποιεί τον πλέον πολύτιμο πόρο της: την 
επιχειρηματική γνώση. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει τόσο από τον τρόπο εσωτερικής 
οργάνωσης της σύγχρονης επιχείρησης ή και των φορέων, όσο και από τους μηχανισμούς και τις 
σχέσεις που αναπτύσσει με τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, ακόμη και με τους 
ανταγωνιστές της. Οι εταιρίες που αναπτύσσονται στον κόσμο του ηλεκτρονικού επιχειρείν (είτε 
«ζουν» αποκλειστικά ηλεκτρονικά - όπως η Amazon.com και η e-bay, είτε παρέχουν 
«παραδοσιακά» προϊόντα και υπηρεσίες όπως η Cisco και η Deutsche Bank) αποτελούν 
παραδείγματα συστηματικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής τους γνώσης για τη δημιουργία 
αξίας. 

Οι επιχειρήσεις εκτίθενται σήμερα σε ένα περιβάλλον που, μεταβάλλεται διαρκώς και επηρεάζεται 
ιδιαίτερα από τεχνολογικές, πολιτικές και επιστημονικές αλλαγές. Οι αγορές αλλάζουν και ο 
διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται. Οι πελάτες γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί σε θέματα που 
αφορούν στην ποιότητα, την ευελιξία και την ταχύτητα. Οι ανταγωνιστικές απειλές αναπτύσσονται 
καθημερινά, ενώ η αναγνώριση και η εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών αποτελούν 
κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Η εποχή όπου οι κανόνες ήταν σταθεροί, η ιεραρχία δομημένη, οι 
ανταγωνιστές γνωστοί, οι πελάτες πιστοί και το μέλλον προβλέψιμο, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Η 
απαίτηση για την επιχείρηση του 21ου αιώνα είναι διπλή: πρέπει να προσαρμόσει το εσωτερικό της 
περιβάλλον για να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες, αλλά και να διαμορφώσει νέες σχέσεις – 
βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη – με τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές 
της.  

Οι ικανότητες και εμπειρίες των στελεχών της εταιρίας, οι δυνατότητες καινοτομίας και 
δημιουργικότητας, οι βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές, οι πατέντες, η γνώση που η επιχείρηση 
έχει συσσωρεύσει για την αγορά και τους πελάτες της και η γνώση για τους ανταγωνιστές της, 
αποτελούν τον πλέον πολύτιμο πόρο της. Αυτό το γνωστικό ενεργητικό (knowledge assets) της 
επιχείρησης είναι το μόνο διατηρήσιμο συγκριτικό της πλεονέκτημα. 
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Μέχρι πρόσφατα, πολλές επιχειρήσεις και φορείς  λειτουργούσαν επιτυχώς βασισμένες στην 
ατομική γνώση μερικών βασικών στελεχών τους. Παρότι η εξατομικευμένη γνώση είναι μέγιστης 
αξίας και αναντικατάστατη, το σύγχρονο επιχειρηματικό ή επαγγελματικό περιβάλλον απαιτεί τη 
πλήρη αξιοποίηση της συλλογικής επιχειρηματικής γνώσης του συνόλου μίας εταιρίας ή ενός 
φορέα. Η επιχειρηματική γνώση βρίσκεται ενσωματωμένη τόσο στις δεξιότητες των στελεχών της 
εταιρίας, όσο και στα συστήματα που χρησιμοποιεί (τα χειρόγραφα, αλλά κυρίως στα 
πληροφοριακά συστήματα), στα δίκτυα (είτε άτυπα είτε τυπικά) μεταξύ των στελεχών και στις 
επιχειρηματικές λειτουργίες.  

Συνεπώς, η πρόκληση για τη σύγχρονη επιχείρηση είναι να αναπτύξει συστηματικούς και 
μεθοδικούς μηχανισμούς διοίκησης και ανάπτυξης της επιχειρηματικής γνώσης, να 
εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και να περιορίσει τις ελλείψεις του γνωστικού της ενεργητικού. Την 
πρόκληση αυτή καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη διοικητική πρακτική της διαχείρισης γνώσης 
(knowledge management).  

Τι είναι η διαχείριση γνώσης;  

Ο όρος «διαχείριση γνώσης» (knowledge management) χρησιμοποιείται πολλές φορές με 
ασάφεια, για να περιγράψει ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών πρακτικών και προσεγγίσεων που 
αφορούν στη δημιουργία, στην επεξεργασία, και στη διάχυση γνώσης και τεχνογνωσίας. Πολλοί 
θεωρητικοί αναλυτές του μάνατζμεντ θεωρούν ότι η φράση «διαχείριση γνώσης» αποτελεί 
οξύμωρο, στο βαθμό που είναι εξαιρετικά δύσκολη (αν όχι αδύνατη) η εφαρμογή τεχνικών και 
συστημάτων διοίκησης σε κάτι που δεν είναι χειροπιαστό και βρίσκεται κυρίως στη γνώση που 
έχουν οι άνθρωποι.  

Ο στόχος, όμως, της σύγχρονης αντιμετώπισης για τη διαχείριση της γνώσης δεν είναι η έμφαση 
σε μεθόδους διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού - αλλά η δημιουργία εκείνου του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος που θα διευκολύνει και θα υποστηρίξει με συστηματικό τρόπο τις διαδικασίες 
ανάπτυξης της γνώσης, με τελικό σκοπό την δημιουργία επιχειρηματικής αξίας. Σχετικός είναι και 
ο ορισμός που έχει διατυπωθεί από το παν-ευρωπαϊκό consortium εταιριών Know-Net: «Η 
διαχείριση γνώσης είναι μία νέα διοικητική πρακτική (management discipline) που αφορά στη συστηματική και 
συλλογική δημιουργία, διάχυση και χρήση της επιχειρηματικής γνώσης, με σκοπό τη ριζική βελτίωση της 
οργανωτικής αποδοτικότητας, τη βελτίωση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της 
καινοτομίας».  
Η διαχείριση γνώσης σηματοδοτεί μία νέα, ολιστική αντιμετώπιση του κεντρικού ρόλου της 
επιχειρηματικής γνώσης στο τρόπο εργασίας της σύγχρονης επιχείρησης.  Ας σημειωθεί ότι παρότι 
οι βασικές αρχές της διαχείρισης γνώσης δεν είναι καινούργιες (ορισμένες μελέτες προσομοιάζουν 
τους μοναχούς στα μεσαιωνικά μοναστήρια με τους πρώτους εργάτες γνώσης – knowledge 
workers), οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στους κλάδους της πληροφορικής και των 
επικοινωνιών επιτρέπουν τη σαφέστερη οριοθέτηση της διαχείρισης γνώσης.  

Χαρακτηριστικό είναι το μοντέλο διαχείρισης της γνώσης που έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο 
Παραγωγικότητας και Ποιότητας των Η.Π.Α. (American Productivity and Quality Center). Στο 
μοντέλο αυτό προσδιορίζονται τέσσερις καταλυτικοί παράγοντες (enabling factors) για την 
επιτυχή διαχείριση γνώσης: η ηγεσία, η επιχειρηματική κουλτούρα, το σύστημα μέτρησης της 
απόδοσης και η τεχνολογία.  
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Σχήμα 18: Παράγοντες επιτυχίας για ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης 

Όπως σε κάθε ενέργεια που σχετίζεται με αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, έτσι και 
η διαχείριση γνώσης είναι απαραίτητο να καθοδηγείται και να υποστηρίζεται από την ηγεσία της 
επιχείρησης. Ο ρόλος της ηγεσίας είναι να δημιουργεί το κλίμα εκείνο που ενθαρρύνει τη διάχυση 
της γνώσης, όπου το προσωπικό αισθάνεται ασφαλές ώστε να συνεισφέρει στο γνωστικό ενεργητικό, 
αλλά και όπου τέτοιες συνεισφορές αναγνωρίζονται και ανταμείβονται.  

Η επιχειρηματική κουλτούρα είναι ένας επίσης καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή 
διαχείριση γνώσης. Η επιχειρηματική κουλτούρα που ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων απαιτεί 
εργαζόμενους που αισθάνονται ασφαλείς, που έχουν επίγνωση ότι η συμμετοχή τους σε λειτουργίες 
διαχείρισης γνώσης είναι σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι των καθηκόντων τους, που 
επωφελούνται άμεσα από τα επιχειρησιακή γνώση που συλλέγεται, και που τέλος αισθάνονται τόσο 
οι ίδιοι όσο και οι συνάδελφοί τους την έννοια της κυριότητας και της ιδιοκτησίας γνώσεων που 
αποβαίνουν χρήσιμες στο σύνολο. 

Η μέτρηση της απόδοσης του προγράμματος διαχείρισης της επιχειρηματικής γνώσης είναι 
σημαντική, τόσο για την αποτίμηση της σχετικής επένδυσης, όσο και για την επίδειξη σε όλους 
τους εμπλεκόμενους ότι η προσπάθειές τους έχουν αποτέλεσμα και επομένως εμμέσως στη 
δημιουργία του θετικού κλίματος. Διάφορα συστήματα μέτρησης του γνωστικού ενεργητικού και 
απόδοσης επένδυσης (return-on-investment) έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως και χρησιμοποιούνται 
σήμερα από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων . Εξίσου σημαντικά είναι εντούτοις τα λιγότερα απτά 
στοιχεία που καταγράφουν ανέκδοτες αποδείξεις των οφελών της διαχείρισης γνώσης, όπως για 
παράδειγμα την αύξηση της καινοτομίας. 

Η ισορροπία μεταξύ των τεχνολογικού και του ανθρώπινου παράγοντα στη διαχείριση γνώσης είναι 
ένα σημείο έντονης διαμάχης, εξαιτίας κυρίως του διαφορετικού προσανατολισμού και 
παρελθόντος αυτών που έχουν διαδραματίσει ρόλο στη διαμόρφωση της νέας διοικητικής 
πρακτικής (ακαδημαϊκών, εταιριών συμβούλων, εταιριών πληροφορικής κλπ.). Αυτό, πάντως που 
είναι κοινά αποδεκτό, είναι ότι ο ρόλος της πληροφορικής και της τεχνολογίας γενικότερα είναι 
κρίσιμος για την αποτελεσματική υποστήριξη της διαχείρισης γνώσης. Η τεχνολογία από μόνη της 
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δεν αποτελεί τη λύση αλλά και χωρίς αυτήν η διαχείριση γνώσης είναι καταδικασμένη να μείνει μία 
θεωρία χωρίς πρακτικές διεξόδους. 

Ολοκληρωμένη προσέγγιση 

Η διαμόρφωση και υλοποίηση ενός προγράμματος διαχείρισης της επιχειρηματικής γνώσης 
(knowledge management initiative) απαιτεί μία σύνθετη και ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
πρέπει να εστιάζεται στο γνωστικό ενεργητικό της επιχείρησης και να διαμορφώνει το κατάλληλο 
πλέγμα στρατηγικής, οργάνωσης, λειτουργιών και συστημάτων που θα διασφαλίσουν την πλήρη 
αξιοποίησή του.  

Η διαχείριση γνώσης δεν έχει νόημα αυτή καθαυτή (per se). Η συστηματική ευθυγράμμιση 
(alignment) της επιχειρηματικής στρατηγικής με τους στόχους της διαχείρισης γνώσης αποτελεί 
βασικό παράγοντα επιτυχίας. Η οριοθέτηση των περιοχών επέμβασης και ο σαφής προσδιορισμός 
των αναμενόμενων ωφελειών είναι ζωτικά συστατικά στοιχεία για να καταλήξει οποιασδήποτε 
προσπάθεια σε απτά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαμορφώσουν συνεκτικές 
στρατηγικές διαχείρισης γνώσης που να είναι συνεπείς με τους στόχους ανάπτυξης των προϊόντων 
και υπηρεσιών τους, τους επιθυμητούς στόχους διείσδυσης σε νέες αγορές και τις 
χρηματοοικονομικές τους επιδιώξεις. Με άλλα λόγια, πρέπει να σχεδιάσουν μία συγκεκριμένη 
στρατηγική για ένα ζήτημα που είναι, από τη φύση του, στρατηγικής σημασίας.  

Κρίσιμη είναι, επίσης, η διαφανής ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης της γνώσης 
(δημιουργία, συλλογή, διάχυση, χρήση, κλπ) στις επιχειρηματικές λειτουργίες (business processes) 
όπως π.χ. η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η διοίκηση της αλυσίδας 
παραγωγής και οι σχέσεις με τους πελάτες.  

Η οργάνωση των δραστηριοτήτων διαχείρισης της γνώσης και η ρητή ανάθεση των σχετικών 
αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων έχει οδηγήσει στον καθορισμό νέων οργανωτικών ρόλων. 
Πολλές εταιρίες έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας (π.χ. Chief Knowledge Officers, 
Knowledge Managers), που έχουν στόχο την υποστήριξη και προώθηση της συλλογής, 
επεξεργασίας και διάχυσης της γνώσης. Από την άλλη πλευρά, πολλές εταιρίες αναδιατυπώνουν τα 
συστήματα αξιολόγησης και αμοιβών με στόχο να ενισχύσουν μία επιχειρηματική κουλτούρα που 
θα ενθαρρύνει την ενεργή συμβολή των στελεχών τους στη εξάπλωση της επιχειρηματικής γνώσης, 
θα προάγει τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και ομαδικής εργασίας, και θα επικροτεί την 
καινοτομία.  

Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι καταλυτικός για τη 
διαχείριση της γνώσης. Τα νέα συστήματα, όπως τα intranets, οι τεχνολογίες διαχείρισης 
εγγράφων και ροών εργασίας (document και workflow management), τα συστήματα συνεργασίας 
(collaboration systems, groupware), οι έξυπνοι πράκτορες (intelligent agents), οι αποθήκες 
δεδομένων (data warehouses), τα εργαλεία συγχρονισμένης επικοινωνίας και ανταλλαγής 
μηνυμάτων (synchronous communication and messaging tools) και τα enterprise information 
portals αποτελούν ζωτικό επιτρεπτικό παράγοντα (enabling factor). Τα συστήματα αυτά είναι 
χρήσιμα σε διάφορες λειτουργίες διαχείρισης γνώσης, όπως η υποστήριξη της συνεργασίας σε 
εικονικές ομάδες (virtual teams), η ανάλυση δεδομένων από προηγούμενες δοσοληψίες των 
πελατών, η εύρεση των κατάλληλων στελεχών στη βάση δεδομένων της εταιρίας, κλπ.  

Η διασύνδεση της γνώσης γίνεται σε τέσσερα επίπεδα: το ατομικό επίπεδο, το επίπεδο της ομάδας 
εργασίας, το επίπεδο της επιχείρησης ή οργανισμού και το επίπεδο μεταξύ πολλών επιχειρήσεων. 
Το ατομικό επίπεδο αναφέρεται στην ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, της 
εμπειρίας και της ειδικότητας των στελεχών της επιχείρησης. Η ανάπτυξη αυτή διευκολύνεται με 
τη διαμόρφωση εταιρικών μηχανισμών και συστημάτων συνεχούς εκπαίδευσης (π.χ. on-the-job 
training).  

Το επίπεδο της ομάδας εργασίας και το επίπεδο της επιχείρησης ή οργανισμού αναφέρονται στα 
εσωτερικά δίκτυα γνώσης. Τα δίκτυα γνώσης ποικίλουν από άτυπες κοινότητες ανθρώπων με κοινά 
ενδιαφέροντα ή αντικείμενο εργασίας (communities of practice/interest), μέχρι εδραιωμένα 
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οργανωτικά σχήματα που δημιουργούνται γύρω από τις βασικές γνωστικές περιοχές του 
οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση τα δίκτυα γνώσης αποτελούν σημαντική πηγή δημιουργίας 
καινούργιας γνώσης και η λειτουργία τους πρέπει να ενισχυθεί στα πλαίσια ενός έργου διαχείρισης 
γνώσης. 

Το επίπεδο των δια-εταιρικών δικτύων αναφέρεται στις σχέσεις που αναπτύσσει ο κάθε οργανισμός 
με το εξωτερικό του περιβάλλον, τα δίκτυα προστιθέμενης αξίας (value-added networks), όπου ο 
κάθε κόμβος εστιάζεται στις βασικές ικανότητες του, καθώς και στην εξωτερική διασύνδεση και 
πρόσβαση του οργανισμού σε αξιοποιήσιμη γνώση που προέρχεται από συνεργάτες, πελάτες, κλπ. 

2.1.3.4 Disappearing computer – RFIDs 

To RFID (ακρωνύμιο του Radio Frequency IDentification) αποτελεί την πλέον σύγχρονη -όσον 
αφορά στην εφαρμογή της- τεχνολογία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Στηρίζεται στη χρήση 
ραδιοκυμάτων και επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση ανθρώπων ή, κατά κύριο λόγο, 
αντικειμένων (προϊόντων) τα οποία φέρουν RFID tags (ετικέτες που ενσωματώνουν 
μικροεπεξεργαστή και κεραία) και μπορούν να ανιχνευθούν αυτόματα από σταθερούς ή φορητούς 
αναγνώστες (readers) RFID, χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του κάθε μεμονωμένου 
αντικειμένου. Η κεραία επιτρέπει στο μικροεπεξεργαστή να μεταφέρει τις πληροφορίες 
αναγνώρισης στον αναγνώστη, ο οποίος με τη σειρά του μετατρέπει τα ραδιοκύματα που 
"αντανακλώνται" από την ετικέτα RFID σε ψηφιακές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν 
στη συνέχεια να "περάσουν" σε υπολογιστές για περαιτέρω χρήση. 

Ένα σύστημα RFID αποτελείται από τα ακόλουθα: 

 Μία ή περισσότερες ετικέτες (tags) 

 Έναν ή περισσότερους αναγνώστες (readers) 

 Δύο ή περισσότερες κεραίες (access points) 

 Έναν ή περισσότερους label printers/tag encoders 

 Λογισμικό εφαρμογών και ένα host computer 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας RFID έναντι αυτής των barcodes 
είναι αρκετά. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε ότι:  

α) Μια ετικέτα RFID μπορεί να μεταφέρει αρκετές πιο χρήσιμες πληροφορίες από ένα barcode, 
όπως για παράδειγμα την ημερομηνία λήξεως, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο για πολλά ευπαθή 
προϊόντα όπως π.χ. το γάλα. 

β) Τα barcodes είναι μια "line-of-sight" τεχνολογία, κάτι που σημαίνει ότι ο scanner θα πρέπει να 
"βλέπει" το γραμμωτό κώδικα για να τον διαβάσει. Αντίθετα, οι ετικέτες RFID δεν απαιτούν από 
τον αναγνώστη κάτι τέτοιο και μπορούν να διαβαστούν όσο βρίσκονται μέσα στην ακτίνα 
ανάγνωσής του.   

Παρόλα αυτά, και για το άμεσο τουλάχιστον μέλλον, δεν διαφαίνεται αντικατάσταση των barcodes, 
τα οποία είναι σαφώς φθηνότερα από τις ετικέτες RFID, αλλά και αποτελεσματικά σε 
συγκεκριμένους τομείς. Έτσι, το πιο πιθανό είναι τα barcodes και το RFID να συνυπάρχουν για 
αρκετά χρόνια. Όπως προείπαμε, οι ετικέτες RFID αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικές με τους 
ανθρώπους ή τα αντικείμενα που τις φέρουν. Έτσι, στην πράξη, μπορούν να βρουν εφαρμογή σε 
πληθώρα τομέων όπου η αναγνώριση ανθρώπων ή αντικειμένων είναι απαραίτητη. Για παράδειγμα, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συσκευασία των προϊόντων, σε βιβλιοθήκες, σε πιστωτικές 
κάρτες, ή ακόμα και σε ένα σήμα ή έγγραφο ταυτοποίησης όπως η ταυτότητα, το διαβατήριο, ή το 
δίπλωμα οδήγησης.  
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Ασφαλώς, μία από τις πλέον συνήθεις εφαρμογές τους είναι ο χώρος της εφοδιαστικής αλυσίδας 
(ιδιαίτερα σημαντικός στο χώρο της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για τη παρακολούθηση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της ανάλωσης των αντιδραστηρίων) όπου μπορούν να 
αναγνωρίζουν προϊόντα είτε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους, είτε εντός βιομηχανικών 
μονάδων, είτε αυτά βρίσκονται σε παλέτες, αποθήκες ή στα ράφια των καταστημάτων. Στο 
εξωτερικό η χρήση τους έχει ήδη επεκταθεί σε πάρα πολλούς τομείς. Για παράδειγμα 
ενσωματώνονται σε κατοικίδια ζώα ή σε ζώα σε κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και σε βραχιόλια 
που φορούν ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο του Αλτζχάιμερ, τρόφιμοι σωφρονιστικών ή άλλων 
ιδρυμάτων, ακόμη και σε παιδιά που νοσηλεύονται για την αποφυγή απαγωγών.  

 

2.2 Το λογισμικό ως υπηρεσία 

2.2.1 ASP 

Η αγορά Παροχέων Υπηρεσιών Εφαρμογών (ASP) είναι ευρεία και περιλαμβάνει ανεξάρτητες 
εταιρείες πώλησης λογισμικού που δραστηριοποιούνται στο Web (ISV), νεοσύστατες εταιρείες με 
αμιγείς δραστηριότητες, ομίλους παροχέων υπηρεσιών εφαρμογών και διαχειριζόμενους παροχείς 
υπηρεσιών. Παρά τις διαφορές μεταξύ τους, κάθε εταιρεία του χώρου επιχειρεί να παρέχει 
υπηρεσίες μέσω του Ιντερνέτ σε βάση εκμίσθωσης.  

Ελάχιστα επιχειρηματικά μοντέλα έχουν παρουσιάσει τέτοια εντατική προώθηση ή προοπτικές 
όπως το μοντέλο ASP. Τον προηγούμενο χρόνο, ζήσαμε μια τεράστια διέγερση της αγοράς ASP, 
με ιλιγγιώδεις αριθμούς μεγάλων και μικρών νεοεισερχόμενων εταιρειών, αλλά τα τελευταία χρόνια 
διαπιστώσαμε μια συρρίκνωση της αγοράς καθώς πολλές ASP δεν κατάφεραν να επιβιώσουν.  

Το περασμένο διάστημα, εάν μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της αγοράς ASP προήλθε από τον 
πολλαπλασιασμό των νεοσυσταθεισών εταιρειών Ιντερνέτ (.com). Σήμρερα αναδύονται δύο κύριες 
τάσεις: το ΄Ιντερνέτ αποδεικνύεται πλέον ότι αποτελεί ένα δίαυλο παροχής πιο εξειδικευμένων 
υπηρεσιών και οι ASP απευθύνονται με τις υπηρεσίες τους στις μοναδικές ανάγκες καθιερωμένων 
κάθετων αγορών, όπως π.χ. η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τα χρηματοοικονομικά.  

"Αυτό που διαπιστώσαμε πέρυσι ήταν ότι ένας υπερβολικά μεγάλος αριθμός ASP ανταγωνίζονταν 
για να κερδίσουν τους ίδιους πελάτες" λέει η Jeanette Kennedy, διευθύντρια του τμήματος 
ανάπτυξης αγοράς ASP της Sun. Σήμερα, οι εταιρείες επικεντρώνουν την προσοχή τους σε μια 
στενότερη ενοποίηση των εφαρμογών τους με στόχο της παροχή πληρέστερων και πιο 
προσαρμοσμένων λύσεων στους πελάτες τους.  

Το μοντέλο Application Service Provision δίνει την δυνατότητα μέσα από το μοίρασμα των 
πόρων του Data Center, στις μεν εταιρίες λογισμικού να μπορούν να διαθέτουν τις εφαρμογές τους 
στην αγορά ευκολότερα, στις δε συνδρομήτριες εταιρίες την χρήση των εφαρμογών αυτών με το 
μικρότερο δυνατό κόστος. Η επιχείρηση ή ο φορέας που κάνει χρήση των υπηρεσιών ενός 
Application Service Provider απαλλάσσεται από το άγχος της εγκατάστασης, αναβάθμισης, 
προστασίας και συντήρησης των εφαρμογών αυτών, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση πόρων 
(χρόνος, χρήμα και προσωπικό) για την εστίαση στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.  

Πλεονεκτήματα  

Οικονομία 

• Μειωμένο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (Total Cost of Ownership)  

• Χαμηλότερο κόστος απόκτησης της εφαρμογής  

• Μηδενικό κόστος εγκατάστασης της εφαρμογής  
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• Μηδενικό κόστος για υποδομή φιλοξενίας και φυσικής προστασίας κεντρικού 
υπολογιστικού εξοπλισμού  

• Μηδενικό κόστος για υπολογιστικό εξοπλισμό και διαχείρισης συστημάτων  

• Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς προστιθέμενα κόστη  

Διαχείριση 

• Προβλέψιμα κόστη απόκτησης της εφαρμογής και επεκτασιμότητας  

• Αποδέσμευση κεφαλαίων για παραγωγικές επενδύσεις  

• Εστίαση των στελεχών στις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες  

• Ταχύτερος χρόνος έναρξης χρήσης της εφαρμογής  

• Άμεση κλιμάκωση των εφαρμογών στις ανάγκες της επιχείρησης  

• Υψηλότερη αποδοτικότητα των επενδύσεων στην πληροφορική υποδομή της επιχείρησης  

Τεχνολογία 

• Δυνατότητα χρήσης υπολογιστικής υποδομής τεχνολογιών αιχμής  

• Διαρκή αξιοποίηση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων  

• Προστασία από τεχνολογικές αλλαγές  

• Διαχείριση και υποστήριξη από έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό  

• Αναβαθμισμένος εξοπλισμός και λογισμικό συστημάτων  

• Ασφάλεια δεδομένων και δικτύωσης  

Χρήση 

• Δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει 
σύνδεση Internet  

• Ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού  

• Ευκολία χρήσης  

 

Ενδειτικές υπηρεσίες ASP 

Υπηρεσίες Data Center  

Η εκμετάλλευση της τεχνολογίας και της πληροφορικής είναι πλέον πρωτεύον μέσο δημιουργίας 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για την σύγχρονη επιχείρηση.  

Πλεονεκτήματα 

• Υψηλή Ποιότητα Παροχών  

o Εγκαταστάσεις  

o Εξοπλισμός  

o Τεχνικό προσωπικό  

• Ασφάλεια  

o Φυσική προστασία  

o Ασφάλεια δεδομένων και δικτύωσης  

• Σταθερό Κόστος  
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o Σταθερή μηνιαία χρέωση  

o Προβλέψιμο κόστος επεκτασιμότητας  

• Ελάχιστος Χρόνος Υλοποίησης  

Υπηρεσίες 

• Application Service Provision  

• Application Hosting  

• Web Hosting  

• Collocation  

• Disaster Recovery  

Παροχές 

• Xώρος  

o Racks  

o Δωμάτια  

• State of the Art Εξοπλισμός  

o Servers κορυφαίων δυνατοτήτων  

o Αποθηκευτικά συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας και πολιτικές backup με 
προστασία των μέσων αποθήκευσης  

o Hardware & software Load Balancing  

o Υψηλή διαθεσιμότητα (24x7)  

• Φυσική Προστασία  

o Χώρος προστατευόμενος (24x7)  

o Σύστημα πυρασφάλειας  

o Συνεχής σταθερή ηλεκτρική παροχή μέσω UPS  

o Χώρος με σταθερή θερμοκρασία 220 C  

o Ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και πρόσβασης  

• Ασφάλεια Δικτύωσης  

o Ασφάλεια Internet (Authentication, Intrusion Detection, Cisco Firewall)  

o Κρυπτογραφημένη σύνδεση με πρωτόκολλο επικοινωνίας SSL  

• Ασφάλεια Δεδομένων  

o Καθημερινό Backup  

o Προστασία από ιούς  

• Σύνδεση  

o Μέσω Internet  

o Μέσω μισθωμένων γραμμών  

o Μέσω VPN  

• Remote Administration  

• Τεχνική Υποστήριξη  
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o Παρακολούθηση συστημάτων (24x7)  

o Αναβάθμιση λογισμικού συστημάτων (Systems Software) και εγκατάσταση Service 
Packs – Hot Fixes  

o Αναβάθμιση εξοπλισμού (H/W)  

o Συντήρηση Συστημάτων (H/W, Systems Software)  

o 24ωρη τεχνική υποστήριξη  

 

Application Hosting 

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο client-server όπου η ανάπτυξη, η λειτουργία , η 
διαχείριση και η συντήρηση των εφαρμογών γινόταν εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης, με το Application Hosting επιτρέπεται η πρόσβαση και η χρήση εφαρμογών 
εγκατεστημένων στο Data Center της Unisystems μέσω του Internet ή μέσω μισθωμένων 
γραμμών. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και η 
υπηρεσία παρέχεται με σταθερή μηνιαία χρέωση. Επιχειρήσεις κάνουν χρήση των εφαρμογών τους 
απαλλαγμένες από τις επιβαρύνσεις σε κόστος και εξειδικευμένο προσωπικό. Εφαρμογές και 
δεδομένα εγκαθίστανται σε κεντρικό Data Center, ενώ παράλληλα αναλαμβάνεται η λειτουργία, 
συντήρηση και αναβάθμιση του Hardware, του Systems Software και του δικτυακού εξοπλισμού.  

Πλεονεκτήματα  

• Χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας  

• Μηδενικό κόστος για υποδομή φιλοξενίας και φυσικής προστασίας του υπολογιστικού 
εξοπλισμού  

• Σταθερή μηνιαία χρέωση  

• Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης  

• Προβλέψιμος προϋπολογισμός και κόστος επεκτασιμότητας  

• Φιλοξενία σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών  

• Διαχείριση και υποστήριξη από έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό  

• Αναβαθμισμένος εξοπλισμός και λογισμικό συστημάτων  

• Ασφάλεια δεδομένων και δικτύωσης  

Βασικές Παροχές  

• Περιβάλλον  

o Xώρος (Racks)  

o Συνεχή σταθερή ηλεκτρική παροχή μέσω UPS  

o Χώρος με σταθερή θερμοκρασία 220 C  

o Χώρος προστατευόμενος 24 ώρες το 24ωρο από σύστημα πυρασφάλειας και από 
ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και πρόσβασης  

• Ασφάλεια Δικτύωσης  

o Ασφάλεια Internet (Authentication, Intrusion Detection, Cisco Firewall)  

o Ασφάλεια στην επικοινωνία του συνδρομητή με την χρήση 128bit encryption  

• Σύνδεση Internet  

• Data Storage  
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o Αποθηκευτικά συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας (100%) και πολιτικές backup με 
προστασία των μέσων αποθήκευσης  

• Τεχνική Υποστήριξη  

o Παρακολούθηση συστημάτων (24 X 7)  

o Καθημερινό Backup σε DLT  

o Αναβάθμιση λογισμικού συστημάτων (Systems Software) και εγκατάσταση Service 
Packs – Hot Fixes  

o Συντήρηση Συστημάτων (H/W, Systems Software)  

o Αναβάθμιση Συστημάτων (H/W, Systems Software)  

• Συντήρηση, Παρακολούθηση και Αναβάθμιση λογισμικού εφαρμογής (Application 
Software)  

• Πρόσβαση μέσω VPN  

• Remote Administration  

Collocation 

Η επικράτηση της νέας οικονομίας επιβάλλει σε κάθε σύγχρονη επιχείρηση την δραστηριοποίηση 
της στην e-οικονομία. Μετά την ανάπτυξη της εφαρμογής σας σε έναν ή περισσότερους servers, οι 
αρχικές ανάγκες σε δικτυακό εξοπλισμό (router κτλ.), τεχνογνωσία και υποδομή φιλοξενίας (air 
condition, χώρος κτλ.) καθώς και οι απαιτήσεις παρακολούθησης, διαχείρισης, αναβάθμισης και 
συντήρησης καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της εφαρμογής, διογκώνουν υπερβολικά τον 
προϋπολογισμό ενός τέτοιου εγχειρήματος.  

Με την υπηρεσία Collocation εννοείται η εγκατάσταση των servers τρίτων σε κεντρικό Data 
Center ικανοποιώντας όλες τις απαιτήσεις με ένα σταθερό μηνιαίο κόστος. Παρέχεται έτσι η 
δυνατότητα να περιορίσετε το κόστος έναρξης και τα λειτουργικά έξοδα, να απαλλαγείτε εντελώς 
από τα απρόβλεπτα έξοδα, να ελέγχετε και να προβλέπετε με ακρίβεια τον προϋπολογισμό σας.  

Πλεονεκτήματα 

• Χαμηλότερο κόστος ιδιοκτησίας  

• Μηδενικό κόστος για υποδομή φιλοξενίας και φυσικής προστασίας του υπολογιστικού 
εξοπλισμού  

• Σταθερή μηνιαία χρέωση  

• Ελάχιστος χρόνος υλοποίησης  

• Προβλέψιμος προϋπολογισμός και κόστος επεκτασιμότητας  

• Αποδέσμευση κεφαλαίων για παραγωγικές επενδύσεις  

• Ασφάλεια δεδομένων και δικτύωσης  

• Φιλοξενία σε εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών  

• Διαχείριση και υποστήριξη από έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό  

Βασικές Παροχές  

• Περιβάλλον  

o Xώρος (Racks).  

o Συνεχή σταθερή ηλεκτρική παροχή μέσω UPS.  

o Χώρος με σταθερή θερμοκρασία 220 C.  
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o Χώρος προστατευόμενος 24 ώρες το 24ωρο από σύστημα πυρασφάλειας αλλά και 
από ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης και πρόσβασης.  

• Ασφάλεια Δικτύωσης.  

o Ασφάλεια Internet (Authentication, Intrusion Detection, Cisco Firewall,).  

o Ασφάλεια στην επικοινωνία του συνδρομητή με την χρήση 128bit encryption.  

• Σύνδεση Internet  

• Data Storage.  

o Αποθηκευτικά συστήματα υψηλής διαθεσιμότητας (100%) και πολιτικές backup με 
προστασία των μέσων αποθήκευσης.  

• Τεχνική Υποστήριξη.  

o Παρακολούθηση συστημάτων (24 X 7).  

o Καθημερινό Backup σε DLT.  

o Αναβάθμιση λογισμικού συστημάτων (Systems Software) και εγκατάσταση Service 
Packs – Hot Fixes.  

o Συντήρηση Συστημάτων (H/W, Systems Software).  

o Αναβάθμιση Συστημάτων (H/W, Systems Software).  

o 24ωρη τεχνική υποστήριξη.  

• Παροχή εξοπλισμού με Leasing  

• Προσβασή μέσω VPN  

• Remote Administration  

Disaster Recovery  

Η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν ιδιόκτητο υπολογιστικό κέντρο στο 
οποίο στηρίζονται οι κύριες δραστηριότητες τους. Για να καλυφθεί το ενδεχόμενο να τεθεί εκτός 
λειτουργίας το υπολογιστικό κέντρο, όποτε και η λειτουργία της επιχείρησης, δημιουργείται ένα 
πανομοιότυπο υπολογιστικό κέντρο (Disaster Recovery Site) σε άλλο Data Center, το οποίο 
τίθεται σε λειτουργία όποτε υπάρχει ανάγκη. Έτσι, επιχειρήσεις όπως τράπεζες και φορείς 
τηλεπικοινωνιών, φορείς υγειας, μπορούν να εγγυηθούν την αδιάκοπτη παροχή των υπηρεσιών τους 
ακόμα και αν κάποια φυσική καταστροφή, τεχνική βλάβη ή προγραμματισμένη συντήρηση θέσει 
εκτός λειτουργίας το υπολογιστικό τους κέντρο. 

Η έννοια του S;oftware as a service (SaaS) 

Ο όρος Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service - SaaS) χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει ένα νέο μοντέλο διάθεσης και χρήσης λογισμικού, σύμφωνα με το οποίο το 
λογισμικό διατίθεται σε πελάτες προς χρήση ως συνδρομητική υπηρεσία μέσω Internet.  

Με βάση το μοντέλο αυτό και σε αντίθεση με τον παραδοσιακό τρόπο διάθεσης λογισμικού: 

 Ο πελάτης δεν αγοράζει άδειες χρήσης (user licenses) αλλά αποκτά το δικαίωμα χρήσης 
του λογισμικού στο πλαίσιο συνδρομής για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 Το λογισμικό δεν λειτουργεί σε εξοπλισμό του πελάτη που θέλει να το χρησιμοποιήσει, 
αλλά σε εξοπλισμό υποδομής που είναι εγκατεστημένος σε κατάλληλο Data Center, 
ανήκει στον προμηθευτή της συνδρομητικής υπηρεσίας και χρησιμοποιείται από κοινού 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των πελατών της υπηρεσίας. 
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 Ο πελάτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει το λογισμικό μέσω 
Internet, από οποιοδήποτε σημείο και οποιαδήποτε χρονική στιγμή είναι αυτό 
επιθυμητό. 

Το κόστος της συνδρομής SaaS καλύπτει πλήρως: 

 τη χρήση του λογισμικού 

 τη χρήση του κεντρικού εξοπλισμού υποδομής που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία 
του λογισμικού 

 τις νέες εκδόσεις του λογισμικού και 
 διαχειριστικές εργασίες που αναλαμβάνει ο προμηθευτής της συνδρομητικής υπηρεσίας 

(π.χ. διενέργεια backup καθημερινά, συμπίεση / βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων, 
συντήρηση νέων εκδόσεων λογισμικού). 

Βασικά πλεονεκτήματα για τον χρήστη 

 Χαμηλότερο κόστος. Ο χρήστης δεν πληρώνει υπέργογκα ποσά σε άδειες χρήσης 
λογισμικού, παρά μόνο τέλη χρήσης. 

 Μικρότερες απαιτήσεις αποθήκευσης. Ο χρήστης δεν χρειάζεται να φυλλάσει και να 
ασφαλίζει αυτός τα δεδομένα του. Οι παροχείς SaaS, συνήθως φορείς ASP διαθέτουν 
επαρκεής μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων και τήρησης αντιγράφων ασφαλέιας 
(backup). 

 Λιγότερo Προσωπικ;o. Η αξιοποίηση του SaaS και των λύσεων ASP μειώνει τις ανάγκες 
σε μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων στελεχών πληροφορικής και επικοινωνιών. Το στοιχεία 
αυτό είναι ιδάιτερα σημαντικό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις δυσκαμψίες τους 
στην πρόσληψη, στελέχωση και εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού πληροφορίκής. 

 

2.2.2 Web 2.0 

Ο όρος Web 2.0 (Ιστός [έκδοση] 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του 
Παγκόσμιου Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του 
Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Μιλάμε για μία δυναμική 
διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν χρήστες χωρίς εξειδικευμένες 
γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. 

2.2.2.1 Ιστορία του Web 2.0 

Η φράση Web 2.0 ειπώθηκε για πρώτη φορά το 2004 κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου μεταξύ της 
O'Reilly Media και της MediaLive International όπου προτείνονταν ιδέες για την αναβάθμιση του 
παγκόσμιου ιστού. Ο Dale Dougherty, web pioneer και O'Reilly VP, παρατήρησε ότι το 
διαδίκτυο είχε αρχίσει να γίνεται πολύ δημοφιλές και σημαντικό μέρος της καθημερινότητας όλο 
και μεγαλύτερου ποσοστού ανθρώπων. Συνεχώς έβγαιναν νέες εφαρμογές και ιστοσελίδες οι οποίες 
αναγνωρίζονταν από το ευρύ κοινό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον οι περισσότερες 
εταιρείες άρχισαν να στρέφουν την επιχειρηματική τους δράση στο διαδίκτυο και να προσπαθούν 
να φέρουν τους καταναλωτές τους προς αυτό το κανάλι. 

Έχοντας όλα αυτά ως δεδομένα εξέτασαν το Web 2.0 ως μια δεύτερη γενιά υπηρεσιών βασισμένες 
στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποίησαν αυτή την φράση σαν τίτλο για μια σειρά από συνέδρια. Τα 
συνέδρια αυτά συνεχίζονται και μέχρι σήμερα για να αποσαφινιστεί ο όρος και να προωθηθεί η 
ιδέα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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2.2.2.2 Χαρακτηριστικά του Web 2.0 

Όπως έχει αναφερθεί το Web 2.0 ξεπερνά τα όρια της περιορισμένης πλατφόρμας ενός 
υπολογιστή. Ο χρήστης θα μπορεί να δρα στον Παγκόσμιο Ιστό όπως δρούσε μέχρι τώρα στον 
υπολογιστή του. Οι πιό ειδικοί μιλούν για έναν νέο τρόπο σχεδίασης των ιστοσελίδων ο οποίος θα 
βασίζεται στην διάδραση του χρήστη. Θα επιτρέπει στον χρήστη να αλλάξει τόσο το περιβάλλον 
της σελίδας όσο και να παρέμβει στο περιεχόμενό της. Χαρακτηριστικές εφαρμογές του Web 
2.0 είναι τα κοινωνικά μέσα (social media), τα wiki και τα blog. Πολλές από τις εντολές 
διάδρασης που χαρακτηρίζουν την λειτουργία του Web 2.0 μας είναι ήδη γνωστές από διάφορες 
ιστοσελίδες social media όπως το facebook ή το youtube για παράδειγμα. Τέτοιες εκφράσεις είναι 
η αναζήτηση (search), το tag, η παράθεση links ή το authoring όπως λειτουργεί σε πολλά wiki 
όπου οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν άρθρα αλλά και να ανανεώσουν ή να διαγράψουν ήδη 
υπάρχοντα. 

Ίσως το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε ως χρήστες του διαδικτύου είναι πως 
οτιδήποτε γράφετε στο web θα μείνει για πάντα εκεί. Εργοδότες, εταιρείες η ακόμα και η 
κυβέρνηση μπορεί να σε εντοπίσουν καθώς περιηγήσε στο διαδίκτυο και να συλλέξουν 
πληροφορίες για σένα. Το γεγονός αυτό γίνεται ιδιαίτερα έντονο όσον αφορά στη στοχευμένη 
διαφήμιση. Αξιοσημείωτο είναι το παράδειγμα των στοχευμένων διαφημίσεων Phorm από την 
British Telecom την περίοδο 2006-2007 που είχε ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
δεχτεί χιλιάδες καταγγελίες από τους χρήστες της εταιρείας οι οποίοι δήλωναν ότι η καταγραφή 
των online δραστηριοτήτων τους για διαφημιστικούς σκοπούς έγινε εν αγνοία τους. Ως 
αποτέλεσμα, η Κομισιόν κάλεσε τη Μεγάλη Βρετανία να συμμορφωθεί με την κοινοτική οδηγία 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να αναθεωρήσει 
την εθνική νομοθεσία της σε αυτή την κατεύθυνση, απειλώντας τη χώρα ακόμη και με προσφυγή 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ωστόσο παρόμοια υπηρεσία στοχευμένης διαφήμισης έθεσε σε 
λειτουργία και η Google. Βέβαια, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η online παρακολούθηση δεν θα 
αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό 
προσανατολισμό, θέματα υγείας, κ.λπ. Επιπλέον, η πρόσφατη δημιουργία της μηχανής αναζήτησης 
pipl.com φαίνεται να περιορίζει και ίσως να θέτει σε κίνδυνο τα επίπεδα της ιδιωτικότητας. Αρκεί 
να αναφέρουμε ότι η pipl αποτελεί μηχανή αναζήτησης μόνο για ανθρώπους. Αξίζει να σημειω8εί 
ότι σύμφωνα με κοινοτική οδηγία της E.E όλοι οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι 
υποχρεωμένοι να κρατούν αρχεία με τα e-mail και τα site που επισκέπτονται οι συνδρομητές τους 
για ένα χρόνο για λόγους ασφαλείας. Στο σημείο αυτό, ας ορίσουμε ποια στοιχεία νοούνται ως 
προσωπικά δεδομένα: Ως προσωπικό δεδομένο χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε αντικειμενική ή 
υποκειμενική πληροφορία αφορά ένα άτομο. Αναλυτικότερα, το όνομα, η διεύθυνση, προσωπικοί 
αριθμοί , το γένος, η ομάδα αίματος ,εισόδημα, τραπεζικοί αριθμοί, σεξουαλικές προτιμήσεις, 
πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικά πιστεύω είναι μερικά παραδείγματα ιδιωτικών στοιχείων. 

Παρακάτω αναφέρουμε ,εν συντομία, τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες σύμφωνα με το 
μανιφέστο για την ιδιωτικότητα στο web 2.0: 

 1.Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει εάν οι ιδιωτικές πληροφορίες συλλέγονται 
και σε τι βαθμό. 

 2.Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει το σκοπό για τον οποίο συλλέγονται οι 
πληροφορίες. Ο σκοπός πρέπει να γίνεται ξεκάθαρος από την αρχή και να μην 
συμπεραίνεται από το περιεχόμενο του site. 

 3.Καθένας έχει την κυριότητα των προσωπικών του δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 
οργανισμοί δεν μπορούν να πουλήσουν τα στοιχεία αυτά χωρίς τη συγκατάθεση του 
χρήστη. Επιπλέον ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αλλάξει τα στοιχεία αυτά. 
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2.2.2.3 Εφαρμογές και παραδείγματα 

 

Το Web 2.0 υπάρχει γιατί προσφέρει υπηρεσίες, εφαρμογές, εργαλεία και λειτουργίες που είναι 
καινοτόμα και διευκολύνουν τους χρήστες. Άλλωστε για αυτό το λόγο όταν υλοποιήθηκαν έγιναν 
αμέσως αποδεκτά. Μερικές από τις κυριότερες περιγράφονται παρακάτω : 

 Τα wikis είναι ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόμενο μπορεί να διαμορφωθεί από τον 
ίδιο τον χρήστη με τρόπο μάλιστα πολύ απλό.Κάθε φορά που ο χρήστης τροποποιεί τη 
σελίδα η προηγούμενη έκδοσή της εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη, ακόμη και να 
επαναφερθεί. Τα wikis είναι αρκετά διαδεδομένα σαν μέσο συλλογικής εργασίας πάνω σε 
κάποιο θέμα. Ακόμη, χρησιμοποιούνται και μέσα στις επιχειρήσεις, στους οργανισμούς, 
στις υπηρεσίες. Οι εργαζόμενοι πιο εύκολα ενημερώνονται για ό,τι συμβαίνει στην 
εταιρεία έχοντας τα wikis σαν σελίδες προόδου των εργασιών. Το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η wikipedia, που αποτελεί μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια στην οποία 
υπάρχουν εκατομμύρια άρθρα με ορισμούς και πληροφορίες σε πολλές γλώσσες. Η 
σύνταξη της γίνεται από τους ίδιους τους χρήστες, αφού ο καθένας μπορεί να γράψει ένα 
άρθρο, να προσθέσει κάτι σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Η δημοτικότητά της αυξάνει 
συνεχώς και βάση επισκέψεων βρίσκεται μέσα στα 10 πιο δημοφιλή sites παγκοσμίως . 

 Τα ιστολόγια ή blogs είναι ιστοσελίδες που φιλοξενούν διάφορες απόψεις για πολλά και 
διαφορετικά πράγματα, πληροφορίες, προσωπικές καταχωρήσεις ( posts ), φωτογραφίες 
κ.τ.λ. Οι καταχωρήσεις ταξινομούνται με χρονολογική σειρά με την πιο πρόσφατη να 
εμφανίζεται πρώτη. Ξεκινούν με μία άποψη ή ένα σχόλιο του ανθρώπου που το 
δημιουργεί για κάποιο θέμα πολιτικό, κοινωνικό, ιατρικό, της καθημερινότητας. Είναι 
πολύ διαδεδομένα ανάμεσα στους χρήστες γιατί ο οποιοσδήποτε μπορεί να μπει σε ένα 
ιστολόγιο και να γράψει ό,τι σχόλιο θέλει, ξεκινώντας μια δημόσια διαδικτυακή 
συζήτηση, στην οποία μπορεί να συμμετέχει πάλι ο οποιοσδήποτε. 

 Ιστοσελίδες όπου μπορεί κανείς να ανεβάσει βίντεο, τραγούδια, ταινίες, φωτογραφίες και 
να κάνει γνωριμίες μέσα από αυτές ( youtube.com,facebook.com). 

 Tagging ονομάζουμε τη δυνατότητα χαρακτηρισμού με σημασιολογικές λέξεις ( tags ), 
ιστοσελίδων, φωτογραφιών, κειμένων, γενικά του διαδικτυακού περιεχομένου. Από εδώ 
προέρχεται και ο όρος social bookmarking. Οι προσωπικές προτιμήσεις και 
ενδιαφέροντα των χρηστών για οτιδήποτε τους ενδιαφέρει μπορούν να ταξινομηθούν και 
να είναι διαθέσιμα και στους υπολοίπους. Για παράδειγμα, πολύ δημοφιλής είναι η 
ιστοσελίδα Del.icio.us όπου οι χρήστες παρουσιάζουν και χαρακτηρίζουν με tags τις 
αγαπημένες τους ιστοσελίδες (bookmarks), αλλά και το Flickr όπου οι χρήστες 
μοιράζονται και χαρακτηρίζουν τις φωτογραφίες που ανεβάζουν . Έτσι, από τη μια οι 
χρήστες οργανώνουν τα δεδομένα πολύ καλύτερα και από την άλλη κοινωνικοποιούνται, 
γνωρίζοντας και άλλα άτομα μέσα από τους κοινούς χαρακτηρισμούς για τις φωτογραφίες 
τους. 

 Ο συνδυασμός και η χρήση δεδομένων και εφαρμογών από διαφορετικές ιστοσελίδες σε 
μια, είναι γνωστός ως mash-up. Υλοποιούνται μέσω ανοιχτών interfaces 
προγραμματισμού εφαρμογών (open APIs'- Application Programming Interfaces) και 
βοηθούν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων. Σαν παράδειγμα 
μπορούμε να αναφέρουμε τις ιστοσελίδες ξενοδοχείων, που ενσωματώνουν χάρτες από 
άλλη υπηρεσία ( π.χ. Google maps ) για να δείξουν στους χρήστες ποια είναι η ακριβής 
τοποθεσία του παρέχοντας έτσι πληρέστερη πληροφόρηση. 

 Τα RSS ( Real Simple Syndication ) feeds, έχουν ως λειτουργία να προσφέρουν στους 
χρήστες νέες πληροφορίες από διάφορες ιστοσελίδες, τη στιγμή που δημοσιεύονται, 
χωρίς να χρειάζεται να τις επισκεφθούν. Η ενημέρωση αύτη γίνεται στον browser του 
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Η/Υ του χρήστη ή στο κινητό του ή στο PDA του κ.τ.λ. Έτσι έχουμε μια πιο άμεση 
σχέση με το διαδίκτυο. 

2.2.2.4 Τεχνολογία 

Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε συνοπτικά με τις σημαντικότερες τεχνολογίες που 
χρησιμοποιεί το Web 2.0 κάνοντάς το να διαφέρει ως προς τον τρόπο λειτουργίας και 
παρουσίασης των ιστοσελίδων σε σχέση με το Web 1.0: 

 Πλούσια και διαδραστικά interfaces χρηστών ( RIA ) που χρησιμοποιούν τεχνολογία 
Flash, Javascript και την Ajax, που αντιπροσωπεύει την τάση του Web 2.0 για καλύτερη 
εκμετάλλευση του δικτύου. Αντί να φορτώνεται ξανά ολόκληρη η ιστοσελίδα, 
ανανεώνονται μόνο τα νέα δεδομένα που αλλάζουν όσο ο χρήστης βρίσκεται ή 
επανέρχεται σε αυτή. 

 Χρήση CSS ( Cascading Style Sheets ) για να γίνεται διαχωρισμός των δεδομένων 
πληροφορίας απο τα δεδομένα μορφοποίησης σε μια ιστοσελίδα. Αυτό προσφέρει και 
οικονομία στο εύρος ζώνης του δικτύου αλλά και ευελιξία στον τρόπο παρουσίασης των 
δεδομένων, αφού ο χρήστης τα βλέπει ανάλογα με το CSS που ο ίδιος έχει. 

 Ελαφρά πρωτόκολλα δικτύου REST και SOAP που χρησιμοποιούν απλές εντολές 
HTTP ( get, post, put ) για ανάκτηση δεδομένων από τους servers. 

 Αρχιτεκτονικές SOA ( Service Oriented Architecture ) που επιτρέπουν τον διαμοιρασμό 
και την επαναχρησιμοποίηση υπηρεσιών από διαφορετικά προγράμματα λογισμικού. 

 Χρήση ανοικτού λογαριασμού ( Linux σαν λειτουργικό σύστημα, Apache σαν web 
server, MySQL σαν βάση δεδομένων, PHP, Pearl, σαν γλώσσες προγραμματισμού ). 

 Χρήση σημασιολογικών δεδομένων και microformats για να περιγράφεται η σημασία 
των δεδομένων που περιέχουν οι ιστοσελίδες. Με αυτόν τον τρόπο τοποθετούνται σε 
κατηγορίες και η αναζήτησή τους γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική. 

 Χρήση RSS feeds. 

2.2.2.5 H ελληνική διάσταση του Web 2.0 

Όσοι ανήκουν στο χώρο του Interactive Marketing κάνουν συχνά λόγο για την ψηφιακή 
επανάσταση που έχει επιφέρει το Web 2.0 - η δεύτερη γενιά του Internet που χαρακτηρίζεται από 
το social networking sites και τη δυνατότητα των χρηστών για online collaboration. Η 
επικοινωνιακή αυτή επανάσταση έχει καταστήσει τον καταναλωτή κυρίαρχο των media και συνεπώς 
των διαφημιστικών μηνυμάτων που «καταναλώνει». 

Το ερώτημα που γεννιέται ειναι, αν αυτή η επανάσταση η οποία έχει αρχισει να εισχωρεί και στην 
Ελλάδα, έχει γίνει αντιληπτή από τον Έλληνα marketer, τις διαφημιστικές εταιρίες, και τη 
συνολική Ελληνική αγορά. 

Για παράδειγμαι σε “broadcast yourself websites” όπως το Youtube.com, υπάρχουν 250.000 
Έλληνες επισκέπτες που παρακολουθούν, «ανεβάζουν» και σχολιάζουν εκατοντάδες videos 
καθημερινά. Πολλά από αυτά είναι καθημερινά γεγονότα, σημαντικά και ασήμαντα, και θα τα 
ζήλευαν ακόμα και οι πιο επιτυχημένοι ρεπόρτερ. 

Αξιοσημειώτο είναι το γεγονός ότι στο Google υπάρχουν περισσότεροι από 10.000 Έλληνες ανά 
εβδομάδα (πιθανά ελληνίδες μητέρες) που πραγματοποιούν αναζήτηση με τη φράση «παιδικά 
παιχνίδια», σύμφωνα με τα στατιστικά μιας καμπάνιας search engine marketing για λογαριασμό 
γνωστής εταιρίας παιχνιδιών.. 
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Στο pathfinder.gr υπάρχουν 9.000 κοινότητες/ “clubs” με 170.000 μέλη που ανταλλάσσουν 
απόψεις για μια πλειάδα θεμάτων: από τoν αθλητισμό και την μόδα μέχρι την πολιτική και τη 
μουσική. Στο zoo.gr υπάρχουν 190.000 άτομα που κάνουν networking, ενώ στο MSN Live 
Messenger 542.000 Έλληνες κάνουν chat και άλλοι 320.000 στο Yahoo! Messenger. Στο MSN 
Live Spaces 285.000 επισκέπτες διαβάζουν τις προσωπικές σελίδες φίλων τους, δημιουργούν photo 
albums, γράφουν, ανεβάζουν videos. 

Επίσης, σε άλλα community και networking sites όπως στο hi5.com, στο myspace.com, στο 
joy.gr, και στο asmallworld.net χιλιάδες Έλληνες καθημερινά ασχολούνται με το δίκτυο φίλων που 
έχουν σχηματίσει, δημιουργούν περιεχόμενο, ανταλλάσσουν μηνύματα και έρχονται σε επαφή 
μεταξύ τους με τρόπο διαδραστικό. 

Υπάρχουν 70.000.000 Blogs παγκοσμίως (user generated websites σε στυλ ημερολογίου), 
δημιουργούνται 120.000 νέα blogs και γράφονται 1.500.000 άρθρα καθημερινά. Παράλληλα, 
υπάρχουν blogs τα οποία δέχονται χιλιάδες επισκέψεις, ενώ εκατοντάδες είναι τα comments που 
ανταλλάσσουν οι χρήστες. 

Το pestaola.gr έχει 40.000 επισκέπτες το μήνα, το blog του γνωστού συγγραφέα Νίκου Δήμου 
δέχτηκε σε 15 μήνες 1.000.000 επισκέψεις και 90.000 σχόλια χρηστών σε 332 άρθρα του. 

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών, σε σχέση με 
την καθημερινή έκθεσή τους στα media, έχουν αλλάξει σημαντικά.Η τεχνολογία επηρεάζει όλο και 
περισσότερο την ρουτίνα κατανάλωσης media που έχει καθένας από εμάς . Κι αυτό γιατί η 
τεχνολογία είναι που μας δίνει την ευκαιρία να μην είμαστε πλέον απλά παθητικοί αποδέκτες 
μηνυμάτων, αλλά να επιλέγουμε και να διαμορφώνουμε το περιεχόμενο και την πληροφορία που 
επιθυμούμε. 

 

Η εφαρμογή του web 2.0 στην υγεία: Health 2.0 ή Υγεία 2.0 

Μια ερμηνεία του όρου Υγεία 2.0 είναι πώς αποτελεί ένα πλέγμα διαδικτυακών υπηρεσιών όπου ως 
επίκεντρο έχουν την πληρέστερη ενημέρωση του ασθενή για το είδος της παροχής υπηρεσίας 
υγείας που χρειάζεται, αλλά και το πώς μπορεί να εξασφαλίσει την καλύτερη ποιότητα αυτής με το 
μικρότερο κόστος. Η Υγεία 2.0 μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικά ιστολόγια, κοινότητες 
ενημέρωσης και υποστήριξης ασθενών που πάσχουν από την ίδια ασθένεια, μηχανές αναζήτησης 
ασθενειών, συμπτωμάτων, θεραπειών, κλινικών δοκιμών, ιστοσελίδες -- λίστες αξιολόγησης 
νοσοκομείων, ιατρικών κέντρων, γιατρών,  κλπ. Η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Η κύρια διαφορά των 
υπηρεσιών αυτών σε σχέση με το τι γνωρίζαμε με τις “κλασικές” ιστοσελίδες υγείας στο παρελθόν 
είναι ότι πλέον μεγάλο μέρος της πληροφορίας παράγεται από τους ίδιους τους ασθενείς. Η Υγεία 
2.0, όμως, έχει ενδιαφέρον και για τους ίδιους τους επαγγελματίες Υγείας. Μέσω παρόμοιων 
υπηρεσιών συγκροτούνται “άτυπες” ή τυπικές κοινότητες ανταλλαγής πληροφορίας και γνώσης για 
την υποστήριξη της καθημερινής τους επαγγελματικής πράξης. Οι κοινότητες αυτές έρχονται να 
συμπληρώσουν τις ανεπάρκειες του συστήματος όσο αφορά την εκπαίδευση, επιμόρφωση, 
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών του ίδιου επαγγελματικού χώρου και κλάδου. Μέσω 
της Υγείας 2.0 ένα νοσοκομείο μπορεί να έρθει σε πιο άμεση επαφή με το κοινό, να το ενημερώσει 
και να το εξυπηρετήσει καλύτερα σε θέματα υγείας ενώ και οι ίδιοι οι επαγγελματίες μπορούν να 
αποκτήσουν πιο προσωπική σχέση με τους ανθρώπους στους οποίους παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

Επιστρέφοντας στον γενικότερο προβληματισμό για την κατάσταση του Ελληνικού Συστήματος 
Υγείας, . η εφαρμογή και η υιοθέτηση των υπηρεσιών Υγείας 2.0 μόνο προς όφελος της ίδιας της 
κοινωνίας, κατ’ επέκταση του απλού κοινού, μπορεί να είναι. Επιπλέον, από την εφαρμογή τέτοιων 
πρακτικών κερδισμένος, παρά τις όποιες παρενέργειες της έκθεσής του στη κοινή γνώμη, θα βγει 
και ο ίδιος ο επαγγελματίας υγείας. Ο λόγος που χρειάζεται η Υγεία 2.0 είναι ακριβώς για να 
υπάρχει μεγαλύτερος ποιοτικός έλεγχος στο τι τελικά παίρνει ή θα παίρνει ο ασθενής και στις 2 
περιπτώσεις (δημόσια και ιδιωτική υγεία). Χρειάζεται, ακόμα, για να επιτευχθεί και καλύτερος 
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έλεγχος όσο αφορά τις συνθήκες που δουλεύουν, τελικά, οι εργαζόμενοι ανάλογα με το είδος και 
το φορέα απασχόλησης. 

Αν “ψηλαφίσουμε” το σύστημα Υγείας στην Ελλάδα θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν τεράστια 
προβλήματα στη διοίκηση και λειτουργία του ΕΣΥ τα οποία ο ασθενής δε γνωρίζει. Όλοι ζητάμε 
ελαχιστοποίηση του κόστους χωρίς να γνωρίζουμε πραγματικά ποιες ακόμα μαύρες τρύπες ή 
παρατυπίες μπορεί να υπάρχουν στον χώρο αυτό.  Ακόμα και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος, είτε 
με περιστολή των άσκοπων δαπανών είτε με απελευθέρωση ενός κομματιού της υγείας στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία, αν υπάρχει υποστελέχωση που οδηγεί σε εργασιακή εξουθένωση του 
υπάρχοντος προσωπικού, παράβαση των κοινοτικών οδηγιών περί ωραρίων και βαρδιών 
απασχόλησης, ανύπαρκτες υποδομές και διαδικασίες επιμόρφωσης του προσωπικού, ανύπαρκτη 
μηχανογράφηση ή υποστήριξη αυτοματοποιημένων διαδικασιών οι υπηρεσίες που θα παρέχονται 
θα εξακολουθήσουν να είναι ποιοτικά υποβαθμισμένες. Ένας από τους τρόπους, λοιπόν, να υπάρχει 
διαφάνεια και σαφήνεια στην σύνολική εικόνα της λειτουργίας του οποιοδήποτε συστήματος υγείας 
είναι η “ανοιχτή πρόσβαση”  σε όλες τις πληροφορίες του. Έμμεσα ή άμεσα χρειαζόμαστε και ένα 
νέο είδος “συνδικαλισμού”, διαμορφωμένου και προσανατολισμένου στη φιλοσοφία της  
ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2.0. Αν θέλουμε “εξυγίανση”, ελαχιστοποίηση κόστους και 
καλύτερες υπηρεσίες, στο παιχνίδι της  κοινωνικής δικτύωσης, του “ανοιχτού” διαλόγου, της 
διαφάνειας και του ελέγχου πρέπει να μπουν όλοι όσοι έχουν την πρόσβαση και την ικανότητα να 
κάνουν τα δημόσια δεδομένα (συγκεκριμένα της υγείας) πραγματικά δημόσια. 

Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε λοιπόν τις υπηρεσίες Υγείας 2.0 για την πληρέστερη ενημέρωση του 
κοινού. Μια ενημέρωση που μπορεί να έχει επιστημονικές -- ιατρικές, ψυχολογικές, καθημερινές 
και πρακτικές διαστάσεις. Χρειαζόμαστε, όμως, την Υγεία 2.0 και για να υπάρξει καλύτερος 
έλεγχος του συστήματος υγείας (δημόσιου -- ιδιωτικού) τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους 
ίδιους τους εργαζόμενους. Να ελέγχουν οι ασθενείς όχι μόνο τον “κακό” γιατρό ή τις ανεπαρκείς 
παροχές υγειονομικών υπηρεσιών αλλά και τις συνθήκες τις οποίες μπορεί να αποδώσει ή όχι ο 
οποιοσδήποτε γιατρός ή επαγγελματίας υγείας. Είναι αποδεκτή η άποψη ότι αν υπάρξει 
πραγματικός διάλογος για τα κόστη, πλασματικά ή μη, της υγείας αλλά και τις συνθήκες εργασίας 
στο χώρο της υγείας (δημόσιο, ιδιωτικό τομέα) θα γίνει πιο ξεκάθαρο το τοπίο για το είδος υγείας 
(ποιοτικά και “ποσοτικά”) που θέλουμε τελικά. Ο ανοιχτός και συνεχής διάλογος πάνω στο 
συγκεκριμένο θέμα, όπως μπορούν να τον προσφέρουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υγείας 2.0, 
πιθανόν να αλλάξει και τη στάση του ίδιου του κοινού απέναντι στην υγεία (πχ. όχι φάρμακα, 
εξετάσεις, νοσηλεία για “ψίλου πήδημα”, καλύτερος τρόπος διατροφής, διαβίωσης, πιο υπεύθυνη 
στάση απέναντι στις οποιεσδήποτε οδηγίες υγιεινής, θεραπείας, κλπ). 

 

2.2.3 Business Process Outsourcing (BPO) 

Τα τελευταία χρόνια η παροχή υπηρεσιών BPO (Business Process Outsourcing) όλο και 
περισσότερο χρησιμοποιείται για λειτουρ- γίες τηλεφωνικού κέντρου και διεκπεραίωσης, όπως είναι 
η διαχείριση αιτήσεων για πιστωτικές κάρτες, η πληρωμή υποχρε- ώσεων σε τράπεζες. Όσο 
περισσότερο διαφαίνονται οι ωφέλειες από τη χρήση του «Outsourcing», όπως είναι η οργάνωση 
και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η μείωση του λειτουργικού κόστους και η καλύτερη 
αξιοποίηση των κεφαλαίων, τόσο περισσότερο η ανάγκη των επιχειρήσεων να βελτιώσουν τα 
αποτελέσματα τους οδηγεί στη χρήση υπηρεσιών BPO και σε άλλους τομείς πέρα από τους 
παραδοσιακούς. Παρακάτω αναφέρονται μερικές λύσεις BPO. 

Standard Outsourcing Services 

Ψηφιοποίηση 

Επενδύοντας σε τεχνολογία αιχμής (εξελιγμένα προγράμματα workflow και document 
management, heavy duty scanners και OCR), υπάρχουν στην αγορά λύσεις καταχώρισης 
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δεδομένων, ψηφιοποίησης και μετάπτωσης (data migration), αξιοποιώντας έμπειρες ομάδες 
εξειδικευμένων στελεχών, που αποτελούνται από business analysts, software developers, system 
administrators και verifiers. Επιπρόσθετα οι λύσεις αυτές εξασφαλίζουν τη συνέχεια και ασφάλεια 
των δεδομένων ακόμα και των πλέον πολύπλοκων έργων ψηφιοποίησης, διαθέτοντας προηγμένο 
data center και αντίστοιχο disaster site που κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό. 

Data Entry- Data Cleansing 

Έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι και τεχνικές ώστε να είναι σε θέση να προτείνει κανείς έξυπνες λύσεις 
συλλογής δεδομένων, απαραίτητων για την κανονικοποίηση και την εκκαθάριση βάσεων 
δεδομένων. Οι παραπάνω εργασίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την οργάνωση και την 
μείωση του λειτουργικού κόστους των Οργανισμών. Η συντήρηση των βάσεων και η 
επικαιροποιημένη πληροφορία είναι απαραίτητη για τη εύρυθμη λειτουργία τους.. 

Διαχείριση Αρχείων 

Υπάρχουν επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν εξολοκλήρου τη διαχείριση των εγγράφων και των 
ιστορικών αρχείων των πελατών τους, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης, αρχειοθέτησης, 
ψηφιοποίησης, και δημιουργίας σχετικών βάσεων δεδομένων. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας 
της διαδικασίας είναι οι επιχειρηματικές πρακτικές του πελάτη, πάνω στις οποίες θα στηριχτεί η 
μελέτη της μεθοδολογίας διαχείρισης, ώστε το παραδοτέο αρχείο να είναι εύχρηστο και 
κατανοητό. 

Επεξεργασία Εγγράφων- Τιμολογίων 

Υπάρχουν επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την διαχείριση εγγράφων και παραστατικών, 
συμπεριλαμβανομένων αξιογράφων και τιμολογίων, για λογαριασμό των πελατών τους. Η επίτευξη 
μιας ομαλής και απρόσκοπτης διαδικασίας επεξεργασίας παραστατικών μέσα από αποδεδειγμένες 
ροές εργασιών (workflows), είναι ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση.  

Customized BPO Services 

Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται στην ανάλυση των υφιστάμενων εργασιών από έμπειρους αναλυτές 
(operational analysts) με στόχο την αποτελεσματική και εργονομική διαχείριση των 
υποστηρικτικών λειτουργιών μιας επιχείρησης. Καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχία των 
υπηρεσιών Customized BPO Services αποτελεί η εκτίμηση απόδοσης της επένδυσης (ROI) που 
πραγματοποιείται στα πρώτα στάδια της συνεργασίας με τον πελάτη. 

 

2.3 Η Εποχή της XML 

2.3.1 Εισαγωγή – Τι είναι η XML; 

XML, XML-Schema, XSL, XSLT, X-Path, X-Query, Web Services: λέξεις που όλοι ίσως έχουμε 
ακούσει …. Το θέμα του ιατρικού φακέλου ήταν η αφορμή για αυτή την άσκηση. Η αιτία ήταν οι 
παραπάνω λέξεις. Στόχος της άσκησης αυτής είναι η γνωριμία και η ενασχόληση με αυτές. Είναι 
νέες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού, τεχνολογίες που ήδη αποτελούν 
δομικούς λίθους ακόμα και στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (βλέπε το παράδειγμα του 
SOAP και των Win-XP). 

Στη παρούσα ενότητα, θα «ακουμπήσουμε» απλώς αυτές τις τεχνολογίες, αναφέροντας μόνο 
μερικά πολύ βασικά χαρακτηριστικά τους. Σε καμιά περίπτωση λοιπόν δεν θα πρέπει να 
περιοριστείτε στην ύλη αυτού του φυλλαδίου, για να κατανοήσετε (και να χρησιμοποιήσετε) τις 
παραπάνω τεχνολογίες. Το web είναι γεμάτο από sites που μπορεί κανείς να αναζητήσει 
πληροφορίες, παραδείγματα, συμβουλές.. 
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Η XML (eXtensible Markup Language) είναι μια οικογένεια τεχνολογιών που στοχεύουν στον 
χειρισμό δομημένων κειμένων. Για να είμαστε πιο ακριβείς, στοχεύει στην αναγνώριση και 
χειρισμό δομών μέσα σε ένα κείμενο. Η ιδέα αυτή υπάρχει από παλιότερα, οπότε και ορίστηκε η 
SGML (Standard Generalized Markup Language), μόνο που δεν ήταν αρκετά ικανοποιητική για 
χρήση στο Internet και προτάθηκε η XML που είναι πιο πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Η XML 
είναι ένα υποσύνολο (εφαρμογή) της SGML, όπως είναι για παράδειγμα και HTML! Η XML 
υπαγορεύει τον διαχωρισμό του περιεχομένου ενός κειμένου από τον τρόπο παρουσίασής του. Η 
XML δεν ασχολείται με το αν η περίληψη ενός κειμένου πρέπει να βρίσκεται στο πάνω μέρος του 
κειμένου και να είναι γραμμένη με γραμματοσειρά Italic μεγέθους 12 στιγμών, αλλά με την 
αναγνώριση του τμήματος του κειμένου που αποτελεί την περίληψή του. Η ιδέα του διαχωρισμού 
της δομής και του περιεχομένου ενός εγγράφου από τον τρόπο παρουσίασής του, όσο απλοϊκή και 
αν φαίνεται, είναι από τις επαναστατικότερες στον χώρο της πληροφορικής, μια και έδωσε την 
ευκαιρία για πραγματικά cross-platform λύσεις. 

Με τον όρο «έγγραφο» δεν εννοούμε μόνο τα κλασικά εννοούμενα έγγραφα (όπως αυτό που 
διαβάζετε αυτή τη στιγμή) αλλά μια πλειάδα ηλεκτρονικών αρχείων που μπορεί να περιέχουν 
vectors, συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, Meta-data, και, εν γένει, οποιαδήποτε στοιχειωδώς 
δομημένη οντότητα πληροφορίας [http://www.xml.com, What is XML?]. 

Η XML είναι μια markup γλώσσα προγραμματισμού. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί tags για να 
ορίσει μια λογική οντότητα. Τα tags, μας είναι λίγο πολύ γνωστά από την html. Για παράδειγμα το 
tag <body> </body> ορίζει το τμήμα του html κώδικα που χρησιμοποιείται για την απεικόνιση 
του «σώματος» μιας html σελίδας, ενώ το <header> </header> για την πληροφορία που αφορά 
την επικεφαλίδα της σελίδας (καθώς και ορισμούς Meta-data, κ.λπ.). 

Η διαφορά της html από την XML είναι ότι ενώ στην html τα χρησιμοποιούμενα tags είναι 
δεδομένα, στην περίπτωση της XML ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα δικά του με σχετικά μεγάλη 
ελευθερία. Το μόνο που απαιτεί η XML είναι να είναι συντακτικά ορθός ο κώδικας. Αυτό σημαίνει, 
για παράδειγμα, ότι ένα tag που ανοίγει <τοΟνομαΤουTag> πρέπει να κλείνει 
</τοΟνομαΤουTag> και ότι αυτό πρέπει να γίνεται με μια συγκεκριμένη σειρά: με τη σειρά που 
ανοίγουν τα tags πρέπει αντίστροφα να κλείνουν. Για παράδειγμα 

<tag1><tag2><tag3> …</tag3></tag2></tag1> 

και όχι 

<tag1><tag2><tag3>… </tag2></tag3></tag1> 

Η XML δηλαδή είναι μια meta-language για να περιγραφούν markup γλώσσες. Με άλλα λόγια η 
XML δίνει τα εχέγγυα για να ορίσουμε tags και δομημένες σχέσεις μεταξύ τους. Μια και δεν 
υπάρχει προσυμφωνημένο σετ από tags, η σημασία τους (όπως και η επεξεργασία τους) αφήνεται 
πάντα στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσει το XML document ή στο stylesheet που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη μορφοποίησή του (βλέπε παρακάτω).Παράδειγμα XML κώδικα: 

<?xml version="1.0"?> <purchase id="p001"> <customer db="cust123"/> <product 
db="prod345"> <amount>23.45</amount> </product> </purchase> 

Στην XML 1.0 περιλαμβάνεται ένας μηχανισμός, που ονομάζεται Document Type Definition 
(DTD), για τον ορισμό ενός συνόλου κανόνων που καθορίζουν επακριβώς την εμφάνιση των 
μορφοποιητών (markup) και των δεδομένων σε έγγραφα XML. To έγγραφο είναι έγκυρο εάν 
συμμορφώνεται και με τους κανόνες που ένα ορισμένο για αυτό το έγγραφο DTD επιβάλλει. Οι 
κανόνες αυτοί αφορούν κυρίως την επιτρεπόμενη σειρά εμφάνισης χαρακτήρων δεδομένων και 
μορφοποιητών.  

 

1. H XML είναι μία γλώσσα για τη δόμηση δεδομένων 
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Με την έννοια δομημένα δεδομένα εννοούμε μία συλλογή στοιχείων δεδομένων όπως είναι για 
παράδειγμα τα λογιστικά φύλλα, οι κατάλογοι διευθύνσεων, οι παράμετροι διαμόρφωσης, οι 
οικονομικές συναλλαγές και τα τεχνικά σχέδια. Η XML είναι, δηλαδή, ένα σύνολο κανόνων (ή 
διαφορετικά ένα πακέτο κατευθυντήριων γραμμών ή συμβάσεων) για το σχεδιασμό μορφών 
κειμένου οι οποίες διευκολύνουν τη δόμηση των δεδομένων σας. Η XML δεν είναι γλώσσα 
προγραμματισμού. Δεν χρειάζεται, επομένως, να είστε προγραμματιστής για να την 
χρησιμοποιήσετε ή να τη μάθετε. Η XML διευκολύνει τον υπολογιστή να παράγει δεδομένα, να 
διαβάζει δεδομένα και να εξασφαλίζει τη σαφήνεια της δομής των δεδομένων. Η XML αποφεύγει 
τις συνήθεις παγίδες του σχεδιασμού γλωσσών: είναι επεκτάσιμη, ανεξάρτητη συστήματος υλικού 
και μπορεί να υποστηρίξει διεθνείς και τοπικές προσαρμογές. Η XML είναι πλήρως συμβατή με 
Unicode. 

2. Η XML θυμίζει λίγο την HTML 

Η XML, όπως η HTML, χρησιμοποιεί ετικέτες (tags) (λέξεις μέσα σε γωνιακές αγκύλες '<' και '>') 
και γνωρίσματα (τύπου όνομα = "τιμή"). Σε αντίθεση με την HTML η οποία διευκρινίζει τη 
σημασία κάθε ετικέτας και γνωρίσματος και συχνά προσδιορίζει πως θα εμφανίζεται σε 
φυλλομετρητή το κείμενο το οποίο περιλαμβάνεται σε αυτά, η XML χρησιμοποιεί ετικέτες μόνο 
για να οριοθετήσει κομμάτια δεδομένων και αφήνει την ερμηνεία των δεδομένων στη εφαρμογή 
που τα διαβάζει. Εν ολίγοις, εάν δείτε "<p>" σε αρχείο XML, μην βιαστείτε να συμπεράνετε ότι 
είναι παράγραφος (p = paragraph). Ανάλογα με το κείμενο, ενδέχεται να είναι τιμή (p = price), 
παράμετρος (p = parameter), πρόσωπο (p = person), το γράμμα π (p = a p) ή ακόμα και κάτι 
που δεν αρχίζει καν από π (p)! 

3. Η XML είναι κείμενο αλλά δεν προορίζεται για ανάγνωση 

Τα προγράμματα που παράγουν λογιστικά φύλλα, καταλόγους διευθύνσεων και άλλα δομημένα 
δεδομένα αποθηκεύουν, συχνά, τα εν λόγω δεδομένα στο σκληρό δίσκο, χρησιμοποιώντας 
δυαδική μορφή ή μορφή κειμένου. Ένα από τα πλεονεκτήματα της μορφής κειμένου είναι ότι 
επιτρέπει στο χρήστη, ένα είναι αναγκαίο, να δει τα δεδομένα χωρίς το πρόγραμμα που τα 
παρήγαγε. Εάν χρειαστεί, δηλαδή, σας δίνει τη δυνατότητα να διαβάσετε μία μορφή κειμένου με 
το διορθωτή κειμένου της προτίμησής σας. Οι μορφές κειμένου επιτρέπουν, επίσης, στους 
κατασκευαστές λογισμικού να εκσφαλματώνουν εφαρμογές με μεγαλύτερη ευκολία. Όπως και τα 
αρχεία HTML, τα αρχεία XML είναι αρχεία κειμένου τα οποία δεν προορίζονται για ανάγνωση 
αλλά προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα στο χρήστη εάν προκύψει ανάγκη. Ωστόσο, οι κανόνες των 
αρχείων XML είναι αυστηροί σε αντίθεση με τα αρχεία HTML. Η παράληψη μίας ετικέτας ή ένα 
γνώρισμα δίχως αγκύλες καθιστά άχρηστο το αρχείο XML ενώ η HTML ανέχεται τέτοιου είδους 
παραλήψεις και συχνά τις επιτρέπει εξολοκλήρου. Η επίσημη προδιαγραφή της XML δεν επιτρέπει 
σε εφαρμογές να προσπαθούν να μαντέψουν ποιο είναι το πρόγραμμα δημιουργός ενός αρχείου 
XML με χαμένο σύνδεσμο. Εάν ο σύνδεσμος του αρχείου παρουσιάζει πρόβλημα, η εφαρμογή 
πρέπει να σταματήσει και να αναφέρει το σφάλμα. 

4. Η XML είναι "φλύαρη" γλώσσα 

Η XML εμφανίζεται υπό μορφή κειμένου και χρησιμοποιεί ετικέτες για την οριοθέτηση των 
δεδομένων και για τον λόγο αυτό τα αρχεία XML είναι σχεδόν πάντα μεγαλύτερα σε έκταση από 
συγκρίσιμα αρχεία σε δυαδική μορφή. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή των σχεδιαστών της 
XML. Τα πλεονεκτήματα ενός αρχείου υπό μορφή κειμένου είναι ολοφάνερα (δείτε 
χαρακτηριστικό 3) και τα μειονεκτήματα αντισταθμίζονται συνήθως σε άλλο επίπεδο. Η 
χωρητικότητα του σκληρού δίσκου δεν είναι τόσο ακριβή όσο παλαιότερα και προγράμματα όπως 
το zip και το gzip μπορούν να συμπιέσουν αρχεία αποτελεσματικά και γρήγορα. Επιπρόσθετα, 
πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως τα πρωτόκολλα μόντεμ και το HTTP/1.1, το οποίο είναι το 
πρωτόκολλο πυρήνας του Ιστού, μπορούν να συμπιέσουν πολύ εύκολα αρχεία με μεγάλη ταχύτητα 
μεταφοράς και το ίδιο αποτελεσματικά όσο και τα δυαδικά αρχεία. 

5. Η XML συνδυάζει διαφορετικές τεχνολογίες 
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Η XML 1.0 είναι η προδιαγραφή που ορίζει τι είναι οι "ετικέτες" και τα "γνωρίσματα". Πέρα από 
την XML 1.0, "η οικογένεια XML" είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο σύνολο λειτουργικών 
μονάδων οι οποίες προσφέρουν χρήσιμες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση σημαντικών έργων τα 
οποία ανακύπτουν συχνά. H Xlink περιγράφει έναν προκαθορισμένο τρόπο εισαγωγής 
υπερσυνδέσμων σε αρχεία XML. Τα XPointer και τα XFragments είναι συντακτικά υπό 
διαμόρφωση για την υπόδειξη θέσεων ενός εγγράφου XML. Το XPointer μοιάζει λίγο με URL 
αλλά αντί να υποδεικνύει έγγραφα στον Ιστό, υποδεικνύει κομμάτια πληροφοριών ενός εγγράφου 
XML. Το CSS, η γλώσσα μορφοποίησης σελίδων, είναι δυνατό να εφαρμοστεί σε XML όπως και 
σε HTML. Το XSL είναι προηγμένη γλώσσα (advanced language) μορφοποίησης σελίδων. 
Βασίζεται στο XSLT, μία γλώσσα μετασχηματισμού η οποία χρησιμοποιείται για την αναδιάταξη, 
την πρόσθεση και την διαγραφή ετικετών και γνωρισμάτων. Το DOM είναι ένα προκαθορισμένο 
σύνολο λειτουργιών για τη διαχείριση αρχείων XML (και HTML) από μία γλώσσα 
προγραμματισμού. Τα XML Schemas 1 και 2 επιτρέπουν στους κατασκευαστές λογισμικού να 
ορίσουν με ακρίβεια τις δομές των δικών τους μορφών XML. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία και 
λειτουργικές μονάδες τα οποία βρίσκονται υπό διαμόρφωση ή είναι ήδη διαθέσιμα. Μπορεί κανείς 
να ενημερώνετε τακτικά για ό,τι καινούριο στη σελίδα του W3C's technical reports page.47 

6. Η XML είναι καινούρια όχι, όμως, εντελώς καινούρια 

Η ανάπτυξη της XML ξεκίνησε το 1996. Από το Φεβρουάριο του 1998 η XML αποτελεί Σύσταση 
του W3C. Ίσως, λοιπόν να θεωρήσετε ότι η XML δεν έχει ωριμάσει ακόμα τεχνολογικά. Στην 
πραγματικότητα, όμως, η τεχνολογία XML δεν είναι τόσο καινούρια. Πριν από την XML υπήρχε 
η SGML, η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80, τυποποιήθηκε από τον ISO το 
1986, και χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε προγράμματα με εκτεταμένη τεκμηρίωση. Η ανάπτυξη της 
HTML ξεκίνησε το 1990. Οι σχεδιαστές της XML επέλεξαν τα καλύτερα τμήματα της SGML, 
χρησιμοποίησαν την εμπειρία που είχαν αποκτήσει κατά την ανάπτυξη της HTML και παρήγαγαν 
μία γλώσσα η οποία δεν είναι λιγότερο ισχυρή από την SGML αλλά είναι πιο κανονικοποιημένη 
και πολύ πιο εύχρηστη. Βλέπετε, λοιπόν, είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς την εξελικτική από την 
επαναστατική πρόοδο... Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, ότι ενώ η SGML χρησιμοποιείται κυρίως για 
τεχνική τεκμηρίωση, και πολύ λιγότερο για δεδομένα άλλου είδους, για την XML ισχύει ακριβώς 
το αντίθετο. 

7. Η XML οδηγεί την HTML σε XHTML 

Μία από τις εφαρμογές XML υπάρχει υπό μορφή εγγράφου: πρόκειται για την XHTML του 
W3C, το διάδοχο της HTML. Η XHTML διαθέτει αρκετά κοινά στοιχεία με την HTML. Το 
συντακτικό, όμως, έχει αλλάξει έτσι ώστε να συμβαδίζει με τους κανόνες της XML. Τα έγγραφα με 
βάση την XML χρησιμοποιούν το συντακτικό της XML ,με ορισμένους, όμως, περιορισμούς (π.χ., 
η XHTML επιτρέπει "<p>", όχι όμως "<r>"); και πρόσθεση σημασίας στο συντακτικό (η 
XHTML λέει ότι το "<p>" σημαίνει "paragraph" (παράγραφος), και όχι "price" (τιμή) ή 
"person" (πρόσωπο) και όχι κάτι άλλο). 

8. Η XML επιδέχεται συνδυασμό διαφορετικών μορφών 

Η XML επιτρέπει στο χρήστη τον ορισμό νέας μορφής εγγράφου προσφέροντάς του τη 
δυνατότητα να συνδυάσει και να χρησιμοποιήσει άλλες μορφές. Ωστόσο, επειδή δύο διαφορετικές 
μορφές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ανεξάρτητα, ενδέχεται να διαθέτουν στοιχεία ή γνωρίσματα με 
το ίδιο όνομα, πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά το συνδυασμό των δύο μορφών (το 
"<p>" μπορεί να σημαίνει "paragraph" (παράγραφος) στη μία μορφή και "person" (πρόσωπο) 
στην άλλη). Για την αποφυγή σύγχυσης ονομάτων κατά το συνδυασμό μορφών, η XML παρέχει 
ένα μηχανισμό namespace Παραδείγματα μορφών με βάση την XML οι οποίες χρησιμοποιούν 
namespaces είναι η XSL και η RDF .Το XML Schema σχεδιάστηκε με στόχο να επιδείξει την 
ικανότητα υποστήριξης συνδυασμών στο επίπεδο ορισμού δομών εγγράφου XML καθιστώντας 

                                                 
47 http://www.w3.org/TR/ 
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εφικτό το συνδυασμό δύο σχημάτων και την παραγωγή τρίτου το οποίο αντιπροσωπεύει δύο 
συγχωνευμένες δομές εγγράφου. 

9. Η XML αποτελεί τη βάση του RDF και του Σημασιολογικού Ιστού 

Ο Σκελετός Περιγραφής Πόρων του W3C (Resource Description Framework) (RDF) είναι μία 
μορφή κειμένου XML η οποία υποστηρίζει περιγραφή πόρων και εφαρμογές μεταδεδομένων, 
όπως οι κατάλογοι μουσικής, οι συλλογές φωτογραφιών και οι βιβλιογραφίες. Για παράδειγμα, το 
RDF έχει τη δυνατότητα να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε πρόσωπα σε ένα άλμπουμ 
φωτογραφιών του Ιστού χρησιμοποιώντας πληροφορίες από μία προσωπική λίστα επαφών. Στη 
συνέχεια, ο πελάτης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (mail client), μπορεί να αποστείλει μηνύματα 
σε όσους εμφανίζονται στις φωτογραφίες ειδοποιώντας τους ότι οι φωτογραφίες τους έχουν 
δημοσιευθεί στον Ιστό. Όπως συμβαίνει και στα συγχωνευμένα έγγραφα (integrated documents) 
HTML, τα συστήματα μενού και τις φόρμες αιτήσεων για την έναρξη του αρχικού Ιστού, το RDF 
συνδυάζει εφαρμογές και πράκτορες σε έναν ενιαίο Σημασιολογικό Ιστό. Και, βέβαια, όπως οι 
άνθρωποι έχουν συμφωνήσει να χρησιμοποιούν κοινές ονομασίες για τις σημασίες των λέξεων που 
χρησιμοποιούν όταν επικοινωνούν, έτσι και οι υπολογιστές χρειάζονται μηχανισμούς οι οποίοι να 
ορίζουν κοινά ονόματα για τους όρους ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική επικοινωνία. Οι 
επίσημες περιγραφές όρων που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο νοηματικό πεδίο (για παράδειγμα 
αυτό των αγορών ή των κατασκευών) ονομάζονται οντολογίες και συνιστούν σημαντικό τμήμα του 
Σημασιολογικού Ιστού. Οι οντολογίες του RDF, και η αναπαράσταση των διαφόρων σημασιών 
ώστε οι υπολογιστές να διευκολύνουν τους ανθρώπους στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών 
αποτελούν μέρος της Δραστηριότητας Σημασιολογικού Ιστού Semantic Web Activity. 

10. Η XML δεν χρειάζεται άδεια χρήσης, λειτουργεί ανεξαρτήτως συστήματος υλικού και 
τυγχάνει ευρείας υποστήριξης 

Η επιλογή της XML ως βάση για το έργο σας, σας προσφέρει πρόσβαση σε μια μεγάλη και 
διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινότητα εργαλείων (ένα από τα οποία μπορεί να εξυπηρετεί πλήρως 
από μόνο του τις ανάγκες σας) και ειδικών με μεγάλη εμπειρία στις εν λόγω τεχνολογίες. Αν 
διαλέξετε την XML είναι σαν να διαλέγετε SQL για βάσεις δεδομένων: πρέπει να δημιουργήσετε 
τη δική σας βάση δεδομένων και τα δικά σας προγράμματα και διαδικασίες για τη διαχείρισή της. 
Υπάρχουν, όμως, πολλά εργαλεία στη διάθεσή σας και άνθρωποι για να σας βοηθήσουν. Και 
επειδή η XML δεν χρειάζεται άδεια χρήσης μπορείτε να κατασκευάσετε πάνω της το δικό σας 
λογισμικό δίχως να πρέπει να πληρώσετε τίποτα σε κανέναν. Επίσης, τυγχάνει ευρείας και ολοένα 
επεκτεινόμενης υποστήριξης που σημαίνει ότι δεν δεσμεύεστε σε ένα μόνο κατασκευαστή. Η XML 
δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση αλλά αξίζει να τη λάβετε υπόψη σας. 

2.3.2 Οι βασικοί σταθμοί στην εξέλιξη της XML 

Η δραστηριότητα του W3C πάνω στην XML ξεκίνησε το 1996 και κορυφώθηκε τοn Φεβρουάριο 
του 1998 με τη δημοσίευση της σύστασης XML 1.0 Recommendation. Στη συνέχεια, η 
παράλληλη προσπάθεια διαφόρων ομάδων εργασίας κατέληξε στη σύσταση Namespaces in XML, 
τον Ιανουάριο του 1999, που αφορά τους χώρους ονομάτων της XML (namespaces), ώστε να 
διακρίνονται διπλότυποι τύποι στοιχείων και ονόματα ορισμάτων στά έγγραφα, και σε μια σύσταση 
για τη σύνδεση των εγγράφων με style-sheets. Στις 16 Νοεμβρίου 1999 δημοσιεύονται ως 
συστάσεις της W3C οι μετασχηματισμοί XSLT (XSL Transformations) και η γλώσσα XML Path 
(XPath), που αντιπροσωπεύουν την κατάληξη των προσπαθειών για έναν ενιαίο και ευρύτερα 
αποδεκτό τρόπο μετασχηματισμού και παρουσίασης των εγγράφων XML. 

Τον Σεπτέμβριο του 1999 ξεκίνησε η εργασία πάνω στο XML Query, με στόχο μια ευέλικτη 
γλώσσα ερωτήσεων για την ανάκτηση δεδομένων από έγγραφα XML, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 
2000 έχει ξεκινήσει εργασία πάνω σε ένα πρωτόκολλο XML (XML Protocol) με στόχο την 
επικοινωνία σε ένα κατανεμημένο υπολογιστικό περιβάλλον με την XML ως μέσο ενθυλάκωσης 
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των δεδομένων. Σε αυτή την προσπάθεια περιλαμβάνεται πλέον και το SOAP (Simple Object 
Access Protocol), ενώ μόλις πρόσφατα (2 Οκτωβρίου 2001) δημοσιεύτηκε το προσχέδιο εργασίας 
(Working Draft) για την έκδοση 1.2 του SOAP. 

2.3.2.1 Ιστορικά στοιχεία 

Από τον Φεβρουάριο του 1998 που το W3C (World Wide Web Consortium) επικύρωσε την 
XML 1.0 ως πρότυπο του Internet, και όχι μόνο, πάρα πολλές ομάδες εργασίας, καθώς και 
εταιρείες, έχουν δημιουργήσει μια πληθώρα από πρότυπα XML, ώστε πλέον δεν μπορούμε να 
μιλάμε για ένα πρότυπο XML, αλλά μάλλον για μια μεγάλη "οικογένεια προτύπων" XML. Χωρίς 
αμφιβολία, λίγες τεχνολογίες υιοθετήθηκαν με τόσο ενθουσιασμό και άνοιξαν νέους δρόμους. 
Όμως, η συνεχής διεύρυνση της ήδη μεγάλης αυτής οικογένειας προδιαγραφών, εγκυμονεί 
κινδύνους που προέρχονται από την αυξανόμενη πολυπλοκότητα και την ολοένα και πιο βαθιά 
αλληλεξάρτηση και επικάλυψη των διαφόρων προδιαγραφών μεταξύ τους. 

2.3.2.2 XML-Schema 

Στην προηγούμενη παράγραφο είδαμε το DTD. O μηχανισμός αυτός όμως δεν είναι κατάλληλος 
για αυτόματη επεξεργασία των εγγράφων, αφού έχει δική του σύνταξη και δε χρησιμοποιεί σύνταξη 
XML. Επίσης έχει πολύ περιορισμένες δυνατότητες έκφρασης τύπων δεδομένων ή υποστήριξης 
τύπων, που συναντώνται στα περισσότερα συστήματα βάσεων δεδομένων 

δημοσιεύτηκαν οι απαιτήσεις για το XML Schema και η πρόοδος της εργασίας κατέληξε σε ένα 
σταθερό XML Schema, που από τις 2 Μαΐου 2001 είναι πλέον Σύσταση (W3C 
Recommendation). To XML Schema παρέχει πολλούς εγγενείς τύπους δεδομένων (built-in 
datatypes), ενώ ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τους δικούς του τύπους δεδομένων (user-
defined datatypes). Έτσι παρέχεται πλέον ένα σύστημα τύπων, που είναι επαρκές για την 
αντιστοίχιση των στοιχείων των εγγράφων XML με τύπους των βάσεων δεδομένων και των 
γλωσσών προγραμματισμού. Άλλες σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το DTD είναι ότι μπορεί 
να επεκτείνει ή να περιορίσει έναν τύπο δεδομένων, δηλαδή να δημιουργεί νέους τύπους με βάση 
άλλους τύπους δεδομένων, όπως στις αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού, να ορίζει 
μοναδικότητα για τις τιμές ορισμάτων ή στοιχείων, να ορίζει πολλαπλά στοιχεία με ίδια ονόματα, 
αλλά διαφορετικό περιεχόμενο κ.ά. 

Ένα σταθερό πλέον (χωρίς αλλαγές σε εξέλιξη) XML Schema αναμένεται να δώσει ώθηση τόσο σε 
εφαρμογές XML, όσο και σε άλλες προδιαγραφές XML, αφού παρέχει έναν ευέλικτο και κοινό 
τρόπο ορισμού της δομής και του περιεχομένου των εγγράφων. Παράλληλα όμως, η 
πολυπλοκότητα του XML Schema αυξάνει την εξάρτηση όσων αναπτύσσουν εφαρμογές από 
εξωτερικά εργαλεία (που αφαιρούν τις δυσκολίες στην υλοποίηση του XML Schema). Επίσης, 
πρέπει να σημειώσουμε ότι το W3C σκοπεύει μάλλον να χρησιμοποιεί τεχνολογίες, που 
περιλαμβάνονται μέσα στο XML Schema, ως δομικά στοιχεία και άλλων προτύπων της 
«οικογένειας XML», αυξάνοντας τη διαπλοκή μεταξύ των διαφόρων προδιαγραφών. 

2.3.2.3 XSL & XSLT 

Ένα έγγραφο XML δεν περιέχει καμιά πληροφορία για το πως αυτό θα παρουσιαστεί σε κάποιο 
μέσο παρουσίασης, κάτι που αποτελεί και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της XML, δηλαδή ο 
διαχωρισμός περιεχομένου και παρουσίασης. Έτσι, στις αρχές του 1998 δημιουργήθηκε η ομάδα 
εργασίας της XSL (eXtensible Stylesheet Language), με στόχο τη δημιουργία μιας γλώσσας 
μορφοποίησης εγγράφων, ανεξάρτητης από πλατφόρμες και μέσα παρουσίασης. Η εργασία 
ξεκίνησε παράλληλα με την εξέλιξη της γλώσσας CCS (Cascading Style Sheets), μιας γλώσσας με 
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στόχο την πλούσια σε γραφιστικές δυνατότητες παρουσίαση των εγγράφων στο Web. Ο στόχος 
της XSL ήταν, πέρα από σχεδιαστικές δυνατότητες, να έχει και τη δυνατότητα χειρισμού των 
εγγράφων. Δηλαδή, αν η XML στόχευε στην ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας (δεδομένων), η 
XSL στοχεύει στη μορφοποίηση αυτής της πληροφορίας. 

Με τον όρο μορφοποίηση (rendering) εννοούμε τη διαδικασία κατά την οποία επεξεργαζόμαστε 
δεδομένα κατά τέτοιον τρόπο (με διαφορετικούς τρόπους), ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από διαφορετικούς παραλήπτες. Δηλαδή παρουσιάζουμε τα ίδια δεδομένα με διαφορετικό τρόπο 
ανάλογα με το ποιος είναι ο παραλήπτης του τελικού μορφοποιημένου αποτελέσματος. Η 
παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, κατά τεκμήριο, ΔΕΝ είναι διαδικασία ενός βήματος. Αν 
φανταστούμε τη ροή της πληροφορίας ως ένα φαινόμενο εξελισσόμενο στον χρόνο, όπου στο ένα 
άκρο έχουμε τη διανομή της πληροφορίας σε XML μορφή και στο άλλο τη λήψη της 
μορφοποιημένης πληροφορίας, ενδιάμεσα υπάρχει ένας μηχανισμός που μας επιτρέπει την 
επαναδιάταξη (μετασχηματισμό) της πληροφορίας με σκοπό την ευκολότερη μορφοποίησή της ή 
ακόμα και το φιλτράρισμά της.  

Αναγνωρίζοντας αυτές τις δυο διακριτές διαδικασίες (της αναδιάταξης και της μορφοποίησης της 
πληροφορίας) το W3C χώρισε το αρχικό draft σε δυο ξεχωριστά Recommendations: ένα για 
μετασχηματισμό της πληροφορίας και ένα για μορφοποίηση. 

Το XSL Transformations (XSLT) 1.0 Recommendation περιγράφει ένα λεξικό που είναι 
αντιληπτό από έναν XSLT processor που μετασχηματίζει τα δεδομένα από μια μορφή σε μια 
άλλη (δηλαδή από ένα έγγραφο σε ένα άλλο). Το Extensible Stylesheet Language (XSL) Working 
Draft περιγράφει ένα λεξικό αντιληπτό από διάφορες εφαρμογές (rendering agents) που σκοπό 
έχουν την παρουσίαση της πληροφορίας (περιγράφει τις γραφιστικές ιδιότητες ενός εγγράφου 
XML) Αν θα θέλαμε να δώσουμε ένα παράδειγμα (χρησιμοποιώντας το παράδειγμα 1) θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι για την παρουσίαση του <customer> μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 
παρακάτω XSL κώδικας: <fo:block space-before.optimum="20pt" font-size="20pt">From: 
<fo:inline-sequence font-style="italic">(Customer Reference) <fo:inline-sequence font-
weight="bold">cust123</fo:inline-sequence> </fo:inline-sequence> </fo:block> Το πώς θα 
υλοποιήσει η κάθε εφαρμογή (πχ σε PDF, ή HTML format) τη χρήση των semantics της XSL για 
τα italics και τα bold, διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που υλοποιεί τη μορφοποίηση αυτή η κάθε 
εφαρμογή. 

Προφανώς εκτός από XSL, για τη μορφοποίηση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολλές άλλες 
τεχνικές (π.χ. Javascript). Παρόλα αυτα η XSL έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον χειρισμό της μορφής 
εγγράφων τύπου XML, οπότε είναι παρά πολύ καλή ως λύση σε αυτό το πρόβλημα. 

2.3.3 Semantic Web 

2.3.3.1 Γενικά 

To Semantic Web (SW στην συνέχεια) -σημασιολογικός ή νοηματικός ιστός- είναι ένα όραμα48 και 
μια πρόταση για την μετεξέλιξη του Διαδικτύου και ειδικότερα του Παγκόσμιου Ιστού (World 
Wide Web)49. Ο στόχος του SW είναι να εξελίξει το σημερινό Διαδίκτυο έτσι ώστε οι πληροφορίες 
που υπάρχουν και διακινούνται σε αυτό να είναι επεξεργάσιμες απο τους υπολογιστές. 

                                                 
48 Ο όρος Semantic Web καθώς και η αρχιτεκτονική για την υλοποίηση του προτάθηκαν από τον Tim 
Berners-Lee, τον εφευρέτη του σημερινού Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web). Το Semantic Web, 
υιοθετήθηκε απο το World Wide Web Consortium (W3C). Το W3C είναι ένας οργανισμός που έχει 
στοχεύει στην προώθηση ανάπτυξη και εξέλιξη του Web και των προτοκόλλων που το υποστηρίζουν. 
49 Στην συνέχεια του κειμένου χρησιμοποιούμε τον όρο Διαδίκτυο εννοώντας τόσο το Internet γενικά όσο και 
το Web ειδικότερα.  
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Στην σημερινή μορφή του Διαδικτύου οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται απλώς για την 
αποθήκευση, μετάδοση και εμφάνιση των πληροφοριών50. Μοναδικός αποδέκτης των πληροφοριών 
αυτών είναι ο τελικός χρήστης ο οποίος βλέπει τις σελίδες του Διαδικτύου στην οθόνη του 
υπολογιστή του. Αν λάβουμε υπόψη ότι στο Διαδίκτυο είναι αποθηκευμένη και διακινείται μια 
γιγαντιαία ποσότητα πληροφοριών η προοπτική της επεξεργασίας αυτών των πληροφοριών από 
υπολογιστές ανοίγει τον δρόμο για νέες επαναστατικές εφαρμογές. 

Το SW δεν είναι ένας νέος Παγκόσμιος Ιστός: Eίναι μια επέκταση και βελτίωση του σημερινού 
Web στην κατεύθυνση, κυρίως, της δόμηση της πληροφορίας έτσι ώστε να είναι προσπελάσιμη απο 
προγράμματα υπολογιστών με τελικό στόχο την αυτοματοποίηση πολλών λειτουργιών στο 
Διαδίκτυο. Στην κατεύθυνση αυτή τα σημερινά κείμενα στις σελίδες του Web θα αντικατασταθούν 
με δομημένα κείμενα και δεδομένα σε μορφή XML και RDF. Η σημερινή αναπαράσταση που 
προορίζεται για χρήση απο ανθρώπους θα αντικατασταθεί από αναπαράσταση κατανοητή στους 
υπολογιστές.  

Απο αυτήν την άποψη το SW είναι ένα πρόβλημα αναπαράστασης της γνώσης (Knowledge 
Representation) από και για τους υπολογιστές. Αυτό είναι ένα παλαιό πρόβλημα της επιστήμης 
των υπολογιστών και ειδικότερα του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence).  

Υπάρχουν πολλές αξιόλογες και επιτυχημένες μέθοδοι και τεχνικές αναπαράστασης γνώσης. Ολες 
όμως προυποθέτουν “κλειστά” συστήματα και σαφώς καθορισμένα πεδία εφαρμογής51. Σε 
αντίθεση, το Διαδίκτυο είναι ένα καθολικό και αποκεντρωμένο σύστημα πληροφοριών. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά προσδίδουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματα 
αναφέρουμε την ταχεία εξάπλωση, τον τεράστιο όγκο πληροφοριών την ευελιξία, την ευκολία 
χρήσης και κυρίως τον ανοιχτό χαρακτήρα: Βασική αρχή του Web είναι ότι “οποιοσδήποτε μπορεί να 
πεί οτιδήποτε για οποιοδήποτε θέμα”52.  Στην αρχή αυτή είναι εγγενής και η αναξιοπιστία και η 
έλλειψη ορθότητας και ακαιρεότητας των πληροφοριών όπως εκφράζεται με τα παρακάτω 
ερωτήματα: Είναι κάθε πληροφορία που υπάρχει στο Διαδίκτυο ορθή; Πως  εξασφαλίζεται αυτό; 
Μεταξύ δύο αντικρουόμενων δεδομένων πως επιλέγουμε ποιο είναι το ορθό;  

Πρέπει λοιπόν να δεχτούμε το γεγονός ότι θα υπάρχουν αναπάντητες ερωτήσεις καθώς και 
διλήμματα σαν τίμημα για την καθολικότητα και την οικουμενικότητα του Διαδικτύου.  

Τέλος, βασικό συστατικό του SW πέρα από μέθοδο αναπαράστασης της γνώσης είναι και ένας 
μηχανισμός που μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε την γνώση αυτή. Αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει 
να υποστηρίζει την δυνατότητα λογικής επεξεργασίας των πληροφοριών με σκοπό την εξαγωγή 
συμπερασμάτων, την δημιουργίας νέας γνώσης, την υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων και την 
αυτόματη  εκτέλεση ενεργειών. 

Αρχιτεκτονική του Semantic Web53 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί την γλώσσα XML54 (Extensible Markup Language) -
Επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης-. Η XML παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημιουργήσουν 
κείμενα με απεριόριστα πολύπλοκη δομή και συντακτικό. Ετσι είναι δυνατό να δομηθούν οι 
πληροφορίες που περιέχονται στα κείμενα με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολα επεξεργάσιμα απο 
τους υπολογιστές.  

 

                                                 
50 Η μόνη ευρέως διαδεδομένη χρήση των υπολογιστών για επεξεργασία των πληροφοριών στο Διαδίκτυο είναι οι μηχανές 
αναζήτησης. Και είναι κοινά αποδεκτό ότι η αποτελεσματικότητα των μηχανών αναζήτησης είναι πολύ χαμηλή. 
51 Τέτοιες μέθοδοι όπως τα σημασιολογικά δίκτυα (semantic nets) τα αντικείμενα (objects ή frames) και η χρήση λογικών 
κανόνων αποτελούν την βάση των επιτυχημενων εφαρμογών των ευφυών συστημάτων (Expert Systems). 
52 “Anyone can say anything about anything” 
53 Η αρχιτεκτονική προτάθηκε από τον Tim Berners-Lee στο συνέδριο XML 2000. http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-
tbl/slide10-0.html.  
54 Η XML είναι πλέον η επικρατέστερη γλώσσα για την περιγραφή και την ανταλλαγή δεδομένων και κειμένων στο διαδίκτυο.  
http://www.w3.org/XML.  
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2.3.3.2 RDF, taxonomies and ontologies 

To Resource Description Framework (RDF)55 -Περιβάλλον Περιγραφής Πόρων- είναι το 
πρότυπο που υιοθετήθηκε από το W3C για την περιγραφή πληροφοριακών πόρων και γενικότερα 
για την αναπαράσταση γνώσης στο περιβάλλον του Διαδικτύου56.  

Για το RDF, πόρος είναι οτιδήποτε για το οποίο θέλουμε να δηλώσουμε κάτι ή αλλιώς κάτι το 
οποίο θέλουμε να περιγράψουμε. Πόρος μπορεί να είναι μια σελίδα στο Διαδίκτυο ή ένα 
δικτυακός τόπος ή φυσικά αντικείμενα ή έννοιες ή και μία λέξη: οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία άν ο 
πόρος είναι προσπελάσιμος στο Διαδίκτυο ή όχι.  

Οι πόροι δηλώνονται με τα Universal Resource Identifiers (URI) -Καθολικό Αναγνωριστικό 
Πόρων-. To URI είναι κάτι γενικότερο απο το γνωστό μας URL του Διαδικτύου. Το URI δεν μας 
λέει κατ’ ανάγκη πως θα προσπελάσουμε κάτι: ακόμη περισσότερο, δεν δηλώνει απαραίτητα κάτι 
προσπελάσιμο στο διαδίκτυο. Το URI είναι απλώς ένα παγκόσμιο, μοναδικό και μόνιμο 
αναγνωριστικό – ταυτότητα του πόρου που περιγράφει. 

To RDF είναι ένα απλό μοντέλο δεδομένων: ολες οι προτάσεις – δεδομένα του RDF 
αποτελούνται απο μια τριπλέτα της μορφής: [Υποκείμενο, Σχέση, Αντικείμενο] Στην 
πραγματικότητα οι περισσότερες φυσικές γλώσσες χρησιμοποιούν αυτή την δομή και η 
συντριπτική πλειοψηφία της γνώσης που θέλουμε να αναπαραστήσουμε στους υπολογιστές μπορεί 
να παρασταθεί με αυτή την μορφή. Οι προτάσεις RDF παριστάνονται συνήθως ώς κατευθυνόμενοι 
γράφοι με ετικέττες57. Στο περιβάλλον RDF, το Υποκείμενο και η Σχέση που αποτελούν την 
τριπλέτα δηλώνονται με ένα URI . Το αντικείμενο μπορεί να δηλώνεται με ένα URI ή και μπορεί 
να είναι ένα αλφαριθμητικό - λέξη.  

Τέλος, το πρότυπο RDF ορίζει επίσης το XML συντακτικό: τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οι 
προτάσεις RDF εκφράζονται ώς κείμενα XML. Το γράφημα του παραδείγματος μας γράφεται σε 
μορφή RDF/XML όπως παρακάτω: 

 

<rdf:RDF> 

  <rdf:Description about="http://definitions.semanticweb.gr/persons#theano" 

  "http://definitions.semanticweb.gr/actions/drink =  

   http://definitions.semanticweb.gr/drinks#milk " 

</rdf:RDF> 

 

2.3.3.3 To σημασιολογικό επίπεδο: Οντολογίες, RDF Schema + DAML 

Η γλώσσα RDF είναι ένα μοντέλο δεδομένων. Υπάρχει όμως και η ανάγκη να περιγράψουμε τα 
χαρακτηριστικά των αντικειμένων (πόρων) για τα οποία κάνουμε δηλώσεις. Τον ρόλο αυτό παίζει 
το RDF Schema58. Το RDF σχήμα ορίζει ένα λεξικό (εκφρασμένο επίσης σε RDF) για να 
εκφράζονται οι κατηγορίες (κλάσεις) των πόρων,  οι πόροι, οι ιδιότητες τους και οι σχέσεις μεταξύ 
τους59.  

                                                 
55 http://www.w3.org/RDF/ 
56 Οπως είπαμε και στην εισαγωγή το θέμα της αναπαράστασης της γνώσης είναι θεμελιακής σημασίας για το SW και άρα το 
RDF είναι ένα απο τα βασικά πρότυπα στα οποία βασίζεται και θα βασισθεί στο μέλλον η ανάπτυξη του SW. 
 
57 Directed labeled graphs. 
58 http://www.w3.org/TR/2000/CR-rdf-schema-20000327/ 
59 Το RDF σχήμα είναι η οντοκεντρική επέκταση του RDF. Είναι μια γλώσσα με την οποία το μοντέλο δεδομένων του RDF 
εμπλουτίζεται με χαρακτηριστικά αντικειμενοστραφούς αναπαράστασης όπου ο  πόρος αντιστοιχεί στο αντικείμενο (Object). 
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Επέκταση του σχήματος RDF αποτελούν οι Οντολογίες: Στα πλαίσια του SW, Οντολογία είναι 
μια αυστηρή (formal) περιγραφή των αντικειμένων-πόρων και των σχέσεων μεταξύ τους. Η 
Οντολογίες επιτρέπουν σε μια κοινότητα χρηστών να έχουν κοινή ονοματολογία και κοινή 
αντίληψη για τα αντικείμενα-πόρους τα οποία δηλώνουν ή χρησιμοποιούν. Επίσης οι Οντολογίες 
επιτρέπουν στους χρήστες να περιγράψουν τον “κόσμο” που χρησιμοποιούν (που τους αφορά) με 
ένα τέτοιο τρόπο, ώστε οι υπολογιστές να μπορούν να επεξεργαστούν και να “συνδέσουν” 
δεδομένα απο διαφορετικούς κόσμους. 

Η δυσκολία στις οντολογίες βρίσκεται στο ότι οι κοινότητες χρηστών με κοινά ενδιαφέροντα θα 
πρέπει να συμφωνήσουν στην οντολογική περιγραφή του πεδίου ενδιαφέροντός τους. Για την 
περιγραφή oντολογιών έχει αναπτυχθεί η γλώσσα DAML+OIL60 που είναι καρπός της 
συνεργασίας ερευνητικών ομάδων υποστηριζόμενων από το DARPA και την Ευρωπαική Ένωση. 

 

Λογική και Απόδειξη 

Το επόμενο επίπεδο στην αρχιτεκτονική του SW είναι η χρήση κάποιου μηχανισμού εξαγωγής 
συμπερασμάτων κυρίως με την χρήση της λογικής. Οι Oντολογίες μπορούν να περιέχουν κανόνες 
επαγωγής έτσι ώστε ένα πρόγραμμα να μπορεί να “παράγει” νέα γνώση εφαρμόζοντας τους 
κανόνες αυτούς στα υπάρχοντα δεδομένα. Στην Οντολογία του παραδείγματός μας ένας κανόνας 
μπορεί να είναι ο παρακάτω: 

“Αν ένα πρόσωπο ήπιε γάλα τότε δεν διψάει”. 

Με βάση αυτό το κανόνα και την παραπάνω δήλωση ένα πρόγραμμα μπορεί να συνάγει ότι 

“H Θεανώ δεν διψάει” 

Οι υπάρχουσες γλώσσες λογικού προγραμματισμού (π.χ. Prolog) προσφέρουν μια καλό δείγμα 
των δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Μαζί με την δυνατότητα λογικών επαγωγών 
θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα απόδειξης (απόδειξη εδώ με την έννοια της καταγραφής) 
της επαγωγής: Μια γλώσσα καταγραφής επαγωγών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε τα δεδομένα 
και οι κανόνες που χρησιμοποιήθηκαν στην επαγωγή να μπορούν να μεταφερθούν και να 
επιβεβαιωθούν απο άλλα συστήματα. 

Πιστοποίηση (Trust) 

Επειδή το Διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε να δηλώνει οτιδήποτε, είναι 
απαραίτητο να υπάρχει κάποιος μηχανισμός πιστοποίησης της ορθότητας των δηλώσεων καθώς 
επίσης και της ακεραιότητας των δεδομένων. Ενας τέτοιος μηχανισμός είναι οι ψηφιακές 
υπογραφές (Digital Signatures). Οι ψηφιακές υπογραφές είναι κρυπτογραφημένα μπλοκ δεδομένων 
που συνοδεύουν τα πραγματικά δεδομένα και τις σελίδες του Διαδικτύου και πιστοποιούν ότι τα 
δεδομένα αυτά προέρχονται απο αξιόπιστη πηγή. Οποιοδήποτε πρόγραμμα χρησιμοποιεί ή 
διαβάζει δεδομένα απο το SW θα πρέπει να ελέγχει πρώτα την ακρίβεια των δεδομένων αυτών.  

Software Agents 

Τα προγράμματα-πράκτορες (Software Agents) είναι προγράμματα που εκτελούν κάποια 
λειτουργία (συνήθως χωρίς άμεση επίβλεψη απο τον χρήστη) και παράγουν αποτελέσματα με το 
πέρας της εκτέλεσης αυτής. Συνήθως, τα προγράμματα-πράκτορες περιδιαβαίνουν το Διαδίκτυο 
και επεξεργάζονται τις πληροφορίες που βρίσκουν στις σελίδες που επισκέπτονται.  

Προγράμματα-πράκτορες χρησιμοποιούνται ήδη για λειτουργίες όπως ανεύρεση,  ταξινόμηση και 
επιλογή δεδομένων: π.χ. σύγκριση τιμών του ίδιου προιόντος σε πολλά ηλεκτρονικά καταστήματα 
ή ειδοποίηση για την εμφάνιση νέου περιεχομένου σε δικτυακούς τόπους ειδήσεων και 
ενημέρωσης. Οι τεχνολογίες του SW θα οδηγήσουν σε μια έκρηξη στην αριθμό και τις 

                                                 
60 http://www.daml.org 
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δυνατότητες των προγραμμάτων αυτών καθώς το περιεχόμενο του Web θα γίνεται όλο και πιο 
προσιτό και εύκολα επεξεργάσιμο από τα προγράμματα-πράκτορες. 

Εφαρμογές 

Ενα πεδίο εφαρμογής του SW είναι οι δικτυακές υπηρεσίες: (Web services). Δικτυακές υπηρεσίες 
είναι εφαρμογές υπολογιστών που είναι προσπελάσιμες μέσω του Διαδικτύου (π.χ. η δυνατότητα 
κράτησης και έκδοσης εισιτηρίου μέσω κάποιας σελίδας στο Διαδίκτυο). Το SW θα οδηγήσει στην 
ανάπτυξη γλωσσών και προτύπων για την περιγραφή τέτοιων υπηρεσιών. Μέσω αυτών των 
γλωσσών, τα προγράμματα πράκτορες θα είναι σε θέση να ανευρίσκουν αυτόματα τέτοιες 
υπηρεσίες να καταλαβαίνουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους και τελικά να κάνουν 
χρήση αυτών των υπηρεσιών για να εκπληρώσουν τον στόχο τους.  

Τα πλεονεκτήματα του SW θα επεκταθούν σταδιακά και στον φυσικό κόσμο μέσω συσκευών που 
θα συνδέονται στο Διαδίκτυο (π.χ. οικιακές συσκευές, κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα κλπ). Ολο και 
περισσότερες δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής θα γίνονται απλούστερες και ευκολότερες 
χάρη στις δυνατότητες αυτοματισμού του νέου Διαδικτύου. 

 

2.4 Web services 

Το μέλλον του διαδικτύου βασίζεται στην εγκαθίδρυση ενός πιο αποδοτικού μέσου ανταλλαγής 
δεδομένων, από τις HTML σελίδες που χρησιμοποιούνται σήμερα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι 
ικανές να: 

 Δημοσιεύουν interfaces για τις υπηρεσίες που παρέχουν, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν 
που δημοσιεύουν σήμερα σελίδες κειμένου σε HTML, έτσι ώστε άλλες επιχειρήσεις να 
μπορούν να βρουν αυτές τις υπηρεσίες και να τις χρησιμοποιήσουν. 

 Αναζητήσουν και να ανακαλύψουν δημοσιευμένα interfaces εμπορικών συνεργατών, ή 
άλλων επιχειρήσεων με τις οποίες επιθυμούν συνεργασία μέσω του διαδικτύου. 

 Αλληλεπιδρούν με υπηρεσίες που δημοσιεύονται από άλλες επιχειρήσεις, και αντίστροφα 
να επιτρέπουν σε άλλες επιχειρήσεις να συνεργάζονται με τις δικές τους υπηρεσίες και να 
καθορίζουν εμπορικές συμφωνίες για ροή εγγράφων. 

Οι υπηρεσίες διαδικτύου (web services) είναι XML αναπαραστάσεις προγραμμάτων, αντικειμένων 
ή κειμένων που είναι προσπελάσιμα μέσω Internet για απ’ ευθείας αλληλεπίδραση μεταξύ 
εφαρμογών. Οι υπηρεσίες διαδικτύου μπορούν να προσπελαστούν με χρήση φυλλομετρητών , 
αλλά δεν απαιτείται η χρήση ούτε φυλλομετρητή ούτε HTML. Οι υπηρεσίες διαδικτύου παρέχουν 
έναν ανεξάρτητο από δεδομένα μηχανισμό παρουσίασης των υπηρεσιών της επιχείρησης, με 
χρήση στάνταρντ XML πρωτοκόλλων. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβάνουν: 

 XML, που περιλαμβάνει βασική XML, XML schemas και XML parsers. 

 SOAP (Simple Object Access Protocol), που αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας 
εφαρμογών βασισμένο σε XML. 

 WSDL (Web Services Description Languages), που είναι ένα XML schema για 
περιγραφή των μηνυμάτων, λειτουργιών και αντιστοιχήσεις πρωτοκόλλων των υπηρεσιών 
διαδικτύου. 

 UDDI (Universal Description Discovery and Integration), που είναι ο χώρος 
αποθήκευσης για καταχώρηση και αναζήτηση περιγραφών υπηρεσιών διαδικτύου. 

Η ανάγκη για χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου ανακύπτει από την απαίτηση των χρηστών να 
μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορία που μπορεί να δημοσιευτεί σε οποιοδήποτε 
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μέρος του διαδικτύου. Η υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή του παγκοσμίου ιστού αν και έχει 
διευκολύνει τον κόσμο των επιχειρήσεων έχει μερικούς περιορισμούς. Δεν καλύπτει την ανάγκη 
αυτόματης αλληλεπίδρασης μεταξύ εφαρμογών. Σήμερα οι εφαρμογές πρέπει να εκτελεστούν «με 
το χέρι» χρησιμοποιώντας έναν φυλλομετρητή. Επίσης χρειάζεται ένας καλύτερος μηχανισμός για 
την αναζήτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο από αυτόν που χρησιμοποιείται σήμερα και βασίζεται 
στην «σάρωση» HTML σελίδων προκειμένου να βρεθεί το ζητούμενο αλφαριθμητικό ή ομάδα 
αλφαριθμητικών. Οι υπηρεσίες διαδικτύου έρχονται να καλύψουν τέτοιου είδους κενά 
εκμεταλλευόμενες την κατανεμημένη μορφή του διαδικτύου και παρέχοντας ένα νέο μοντέλο 
ανταλλαγής της πληροφορίας.  Εδώ θα παραθέσουμε τις βασικές αρχές των έννοιών SOAP, 
WDSL και UDDI. 

2.4.1 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

To SOAP είναι ένα πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων βασισμένο σε XML. Είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω διαδικτύου. Είναι απλό στη χρήση, και εντελώς ανεξάρτητο 
από λειτουργικό σύστημα, γλώσσα προγραμματισμού ή πλατφόρμα κατανεμημένων συστημάτων. 

Εκτός από το να παρέχει μια αντιστοίχηση σε ένα επίπεδο μεταφοράς για την ανταλλαγή XML 
μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου, με το SOAP μια επιχείρηση μπορεί να: 

 Δημοσιοποιήσει τις υπηρεσίες της για ανταλλαγή XML εταιρικών δεδομένων.  

 Ανακαλύψει την τοποθεσία και την μορφή υπηρεσιών άλλων επιχειρήσεων.  

 Καθορίσει ιδιότητες των ανταλλασόμενων μηνυμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα 
της υπηρεσίας.  

 

 
Σχήμα 19: SOAP Μηνύματα για διασύνδεση απομακρυσμένων δικτυακών τόπων 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το SOAP παρέχει  έναν ανεξάρτητο και γενικό πρωτόκολλο 
επικοινωνίας για την σύνδεση δύο ή περισσότερων πυλών ή εταιρικών δικτυακών τόπων. Τα 
σημερινά συστήματα αποτελούνται από έναν συνδυασμό πολλών διαφορετικών κατηγοριών υλικού 
και λογισμικού. To SOAP και η XML βοηθούν στην συμφωνία ενός κοινού τρόπου ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ ετερογενών συστημάτων. Το WSDL χρησιμοποιείται για την περιγραφή των 
υπηρεσιών και το SOAP για την μετάδοση της πληροφορίας. 

Το επόμενο σχήμα δείχνει τον μηχανισμό με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανακάλυψη των υπηρεσιών 
μιας εταιρείας με χρήση SOAP. 
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1. Η επιχείρηση Α χρησιμοποιεί ένα URL που παρέχεται από την επιχείρηση Β για να 
ανακτήσει μια λίστα με τις υπηρεσίες που δημοσιεύει η Β.  

2. Η επιχείρηση Α «κατεβάζει» τα XML schemas (συνήθως σε WSDL) που περιγράφουν την 
μορφή των μηνυμάτων που αναμένονται από τις υπηρεσίες της εταιρείας Β.  

3. Η επιχείρηση A σχηματίζει το ανάλογο XML μήνυμα και το αποστέλλει μέσω SOAP 
στην επιχείρηση Β.  

4. Η επιχείρηση Β στέλνει μια απάντηση, μέσω SOAP, την οποία η επιχείρηση Α ερμηνεύει 
χρησιμοποιώντας την πληροφορία για το XML schema που έλαβε στο βήμα 2.  

  

 
Σχήμα 20: Ανακάλυψη SOAP υπηρεσιών 

Με αυτόν το τρόπο, οι δύο επιχειρήσεις μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορία για τις υπηρεσίες 
που επιθυμούν παρέχουν και να καταναλώσουν. Μία άλλη μέθοδος ανακάλυψης υπηρεσιών είναι με 
χρήση του UDDI. 

2.4.1.1 Μορφή SOAP μηνύματος 

Η τρέχουσα έκδοση της προδιαγραφής SOAP είναι διαθέσιμη από το World Wide Web 
Consortium (W3C) στην διεύθυνση http://www.w3.org/TR/SOAP. To SOAP αναπτύσσεται 
συνεχώς και κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να αλλάξουν στο προσεχές μέλλον. 

Τα μηνύματα SOAP αποτελούνται από τρία βασικά μέρη: 

 Τον Φάκελο (Envelope).  

 Την Επικεφαλίδα (Header), που είναι προαιρετική.  

 Το Σώμα (Body).  

Το επόμενο σχήμα απεικονίζει τα τρία μέρη από τα οποία αποτελείται ένα SOAP μήνυμα. 

 Ο φάκελος είναι υποχρεωτικός, και ουσιαστικά μαρκάρει την αρχή και το τέλος του 
μηνύματος (αν και τα μηνύματα μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε αντικείμενα εκτός 
του φακέλου). Περιέχει πληροφορίες για το περιεχόμενο του μηνύματος και πως να γίνει 
η επεξεργασία του. 

 Η επικεφαλίδα είναι προαιρετική και περιέχει επιπλέον πληροφορία που σχετίζεται με 
την ασφάλεια, τις συναλλαγές και την ποιότητα των υπηρεσιών. Περιλαμβάνει έναν 
μηχανισμό με τον οποίο τα συναλλασόμενα μέρη διαπραγματεύονται συμφωνία για 
υποστήριξη μιας συγκεκριμένης επικεφαλίδας ή συνόλου επικεφαλίδων.  Ένα SOAP 
μήνυμα μπορεί να έχει περισσότερες από μια επικεφαλίδες.  

 Το σώμα περιέχει τα δεδομένα του πραγματικού μηνύματος.  
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Σχήμα 21 Μέρη ενός SOAP Μηνύματος 

  

2.4.2 Web Services Description Language (WSDL) 

Αφού το SOAP έγινε διαθέσιμο σαν ένας μηχανισμός ανταλλαγής XML μηνυμάτων μεταξύ 
επιχειρήσεων (ή ξεχωριστών εφαρμογών μέσα στην ίδια επιχείρηση), παρουσιάστηκε η ανάγκη 
ενός καλύτερου τρόπου για την περιγραφή των μηνυμάτων καθώς και του τρόπου με τον οποίο 
γίνεται η ανταλλαγή τους. 

Το WSDL είναι ένα XML schema, που αναπτύχθηκε από την Microsoft και την IBM με σκοπό να 
ορίσει το XML μήνυμα, τη λειτουργία και το πρωτόκολλο αντιστοίχησης μιας υπηρεσίας 
διαδικτύου που προσπελαύνεται χρησιμοποιώντας SOAP ή κάποιο άλλο XML πρωτόκολλο. Το 
συντακτικό του WSDL επιτρέπει τον αφαιρετικό ορισμό τόσο των μηνυμάτων όσο και των 
λειτουργιών των μηνυμάτων, έτσι ώστε να μπορούν να αντιστοιχηθούν σε πολλαπλές φυσικές 
υλοποιήσεις.  

  

2.4.3 Universal Desrciption, Discovery, and Integration (UDDI) 

To UDDI, ορίζει ένα μοντέλο δεδομένων (σε XML) και SOAP APIs για καταχώρηση και 
αναζήτηση πληροφορίας μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορίας που σχετίζεται 
με τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση στο διαδίκτυο. Η βασική ιδέα είναι ότι οι επιχειρήσεις 
χρησιμοποιούν τα SOAP APIs για να καταχωρούν τις υπηρεσίες που παρέχουν στο UDDI. Άλλες 
επιχειρήσεις ψάχνουν στο UDDI όταν θέλουν να ανακαλύψουν έναν εμπορικό συνεργάτη. Η 
πληροφορία στο UDDI κατηγοριοποιείται σύμφωνα με τον τύπο των εταιρειών και την 
γεωγραφική τους θέση. Από τη στιγμή που βάσει των παραπάνω κριτηρίων βρεθεί η επιθυμητή 
επιχείρηση,  το UDDI μπορεί να παρέχει πληροφορία εύρεσης των υπηρεσιών που παρέχει η 
επιχείρηση, δίνοντας ουσιαστικά έναν «δείκτη» στο WSDL αρχείο που περιγράφει τις υπηρεσίες 
διαδικτύου που παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Το επόμενο σχήμα δείχνει πως μια επιχείρηση καταχωρεί το WSDL αρχείο της στο UDDI, 
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Σχήμα 22: Καταχώρηση WSDL στο UDDI 

και το παρακάτω σχήμα πως μια άλλη επιχείρηση μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή την 
πληροφορία. 

  

  

 
Σχήμα 23: Ανακάλυψη υπηρεσιών διαδικτύου (WSDL περιγραφή) μέσω UDDI 

2.4.4 XML και βάσεις δεδομένων 

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην XML και τις βάσεις δεδομένων και κυρίως την 
ανάπτυξη των native XML databases, δηλαδή εκείνων που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την 
αποθήκευση εγγράφων XML και που αποθηκεύουν εσωτερικά τα δεδομένα με μορφή XML. 

2.4.4.1 Η XML υπό το πρίσμα της αποθήκευσης δεδομένων 

Ένα έγγραφο XML μπορεί να θεωρηθεί μια υποτυπώδης μορφή βάσης δεδομένων, εφόσον είναι 
μια συλλογή από δεδομένα, όπως και κάθε μορφής αρχείο άλλωστε. H XML όμως, έχει κάποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που άλλοτε παρέχουν πλεονεκτήματα ως προς την αποθήκευση 
δεδομένων, όπως για παράδειγμα ότι τα έγγραφα XML περιγράφουν τον εαυτό τους μέσω των 
"σημαδιών" (markup) και ότι μπορεί να αναπαραστήσει τα δεδομένα σε δομές δέντρων και 
γράφων. Όμως έχει και μειονεκτήματα, όπως η πιο αργή ανάκτηση των δεδομένων λόγω της 
χρήσης τεχνολογητών (parsers). Ένα εύλογο ερώτημα είναι αν η οικογένεια προτύπων XML 
μπορεί να συνθέσει ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management system - 
DBMS). Κάνοντας μια σύγκριση ανάμεσα στην XML και στα υπάρχοντα εμπορικά συστήματα 
DBMS, βλέπουμε ότι μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως η αποθήκευση δεδομένων 
(έγγραφα XML), το σχήμα (DTD, XML Schema), οι γλώσσες ερωτήσεων - Query languages - 
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(XQuery, XPath, XQL κ.λπ.) και προγραμματιστικές διεπαφές (SAX, DOM κ.λπ.). Από την άλλη 
όμως, τα πρότυπα XML δεν παρέχουν χαρακτηριστικά που είναι δομικά στα εμπορικά συστήματα 
βάσεων δεδομένων, όπως η αποδοτική αποθήκευση, η ασφάλεια, δοσοληψίες και ακεραιότητα των 
δεδομένων, ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών κ.λπ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η 
χρήση ενός ή περισσοτέρων εγγράφων XML ως βάση δεδομένων ενδείκνυται κατά κύριο λόγο για 
περιβάλλον με σχετικά περιορισμένη ποσότητα δεδομένων, λίγους χρήστες και μέτριες απαιτήσεις 
απόδοσης, ενώ μάλλον θα αποτύχει σε περιβάλλον με πολλούς χρήστες, αυστηρές απαιτήσεις για 
ακεραιότητα δεδομένων και υψηλές απαιτήσεις για απόδοση. 

2.4.4.2 Διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης μεταξύ XML και βάσεων δεδομένων 

Οι βάσεις δεδομένων που υποστηρίζουν XML μπορούν να διακριθούν σε 3 κατηγορίες: 

Native XML databases (Βάσεις δεδομένων με εγγενή υποστήριξη XML) 

α) Ορίζουν ένα λογικό μοντέλο για ένα έγγραφο XML (και όχι για τα δεδομένα που αυτό περιέχει) 
και με βάση αυτό αποθηκεύουν και ανακτούν έγγραφα. Στο κατώτατο επίπεδο πρέπει να 
περιλαμβάνονται στοιχεία (elements), ορίσματα (attributes), PCDATA και η διάταξη του 
εγγράφου. Τέτοια μοντέλα παρέχουν το XPath, το XML Infoset και τα λογικά μοντέλα, που 
υπαγορεύουν το DOM και το SAX 1.0.  

β) Έχουν ένα έγγραφο XML ως δομικό στοιχείο της -λογικής- αποθήκευσης, όπως οι σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων έχουν μια εγγραφή σε έναν πίνακα ως το δομικό στοιχείο της -λογικής- 
αποθήκευσης. 

γ) Δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο φυσικής αποθήκευσης των δεδομένων. Βασικό 
χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί κατά την αποθήκευση ολόκληρη η δομή των 
εγγράφων XML και όλη η σχετική μετα-πληροφορία. Παραδείγματα εμπορικών native XML 
databases είναι τα προϊόντα Tamino, dbXML, eXcelon, X-Hive/DB και eXist. 

XML Enabled databases (Βάσεις δεδομένων με υποστήριξη XML) 

Πρόκειται για συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων με ένα πρόσθετο επίπεδο αντιστοίχισης 
των δεδομένων σε δομή XML. Το πρόσθετο αυτό επίπεδο διαχειρίζεται την αποθήκευση και 
ανάκτηση των δεδομένων σε XML. Αυτό αναλαμβάνει να αποσυνθέσει έγγραφα XML σε δομή 
κατάλληλη για αποθήκευση στη βάση δεδομένων, και να ανασυνθέσει έγγραφα XML από τα 
δεδομένα που δεν είναι αποθηκευμένα σε XML format. Εδώ, κατά την αποθήκευση, δεν 
διατηρείται η αρχική μετα-πληροφορία, και η δομή που είχε το έγγραφο XML, πρίν την 
αποθήκευση, συνήθως χάνεται. Ο χειρισμός των δεδομένων γίνεται είτε με χρήση τεχνολογίας 
XML (XPath - XSL-T, DOM ή SAX) ή χρήση άλλης τεχνολογίας βάσεων δεδομένων (π.χ. SQL). 
Στις παρακάτω ενότητες αναλύονται οι προσεγγίσεις των κυριότερων εμπορικών XML enabled 
βάσεων δεδομένων. 

Hybrid XML Databases (Υβριδικά συστήματα) 

Αυτά αντιμετωπίζουν τις εφαρμογές είτε σαν native XML databases, είτε σαν XML-enabled, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Ένα παράδειγμα είναι το αντικειμενοστραφές σύστημα 
διαχείρισης βάσεων δεδομένων Ozone (βλ. www.ozone-db.org). 

2.4.4.3 Αποθηκεύοντας XML σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων 

Η βασική πρόκληση εδώ, είναι η αποθήκευση των ιεραρχικών δομών της XML σε σχεσιακές 
βάσεις δεδομένων που, ως γνωστόν, αποθηκεύουν τα δεδομένα σε πίνακες και καταστρέφουν τη 
δομή τους. Όμως, ταυτόχρονα, αποτελούν τα πιο διαδεδομένα και αξιόπιστα συστήματα 
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διαχείρισης βάσεων δεδομένων, σε αντίθεση με τις native XML βάσεις που είναι καινούργιες και 
ελάχιστα δοκιμασμένες σε απαιτητικές συνθήκες. 

2.4.4.4 Native XML Databases 

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, όπου η αποθήκευση δεδομένων σε εγγενείς βάσεις XML (native 
XML databases) είναι κατάλληλη. Κατ’ αρχήν, όταν τα δεδομένα μας είναι ημιδομημένα (semi-
structured). Ως ημιδομημένα χαρακτηρίζονται δεδομένα, που έχουν μεν μια κανονική δομή, αλλά 
η δομή αυτή ποικίλει τόσο, ώστε η αποθήκευση των δεδομένων σε μια κλασική σχεσιακή βάση 
δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα είτε πάρα πολλές στήλες στους πίνακες με τιμές null, με 
αποτέλεσμα μεγάλη σπατάλη χώρου, είτε μεγάλο αριθμό πινάκων, κάτι που μειώνει την απόδοση. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν αντικειμενοστραφείς ή ιεραρχικές βάσεις 
δεδομένων, αλλά και native ΧΜL databases. 

Ένας δεύτερος λόγος είναι η ταχύτητα ανάκτησης των δεδομένων. Ανάλογα με το πως αποθηκεύει 
εσωτερικά τα δεδομένα, μια native XML database μπορεί να ανακτά τα δεδομένα πολύ 
γρηγορότερα από ό,τι μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Κι αυτό γιατί οι τεχνικές αποθήκευσης 
συνίστανται συνήθως στη φυσική αποθήκευση ολόκληρων 

εγγράφων μαζί και στη χρήση φυσικών (και όχι λογικών) δεικτών μεταξύ τμημάτων των εγγράφων. 
Έτσι, τα έγγραφα ανακτώνται χωρίς συνδέσεις (joins) ή με συνδέσεις τμημάτων του φυσικού μέσου, 
οι οποίες είναι ταχύτερες από τις λογικές συνδέσεις που χρησιμοποιούνται στις σχεσιακές βάσεις 
δεδομένων. Αυτό, κυρίως, βέβαια, ευνοεί την αναζήτηση στις περιπτώσεις που θέλουμε να 
ανακτήσουμε την πληροφορία με τη σειρά που αυτή είναι αποθηκευμένη στο δίσκο. Έτσι, η 
αποθήκευση σε native XML databases για λόγους απόδοσης είναι κατάλληλη κυρίως για 
εφαρμογές όπου κυριαρχεί μια συγκεκριμένη όψη των δεδομένων. Πολύ βασικό, επίσης, είναι ότι 
οι Native XML databases είναι πλέον κατάλληλες για δεδομένα με μορφή εγγράφου (document-
centric). Κι αυτό γιατί, σε αντίθεση με τις σχεσιακές βάσεις με υποστήριξη XML (XML Enabled), 
αυτές διατηρούν τη δομή του εγγράφου, οδηγίες επεξεργασίας του εγγράφου, σχόλια κ.λπ. Επίσης, 
υποστηρίζουν γλώσσες ερωτήσεων XML (XML query languages), που επιτρέπουν ερωτήσεις του 
τύπου: «Φέρε μου όλα τα έγγραφα, που περιέχουν στην αρχή της τρίτης παραγράφου μία λέξη με 
γραμματοσειρά bold». Κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο με τη χρήση μιας γλώσσας, όπως η SQL. 

2.4.4.5 Αρχιτεκτονικές Native XML Databases 

Text-Based Native XML Databases 

Μια Text-Based Native XML Database αποθηκεύει την XML σαν κείμενο. Αυτό μπορεί να είναι 
ένα αρχείο κειμένου στο δίσκο, ένα BLOB (Binary Large Object) σε μια σχεσιακή βάση, ή ειδικής 
μορφής κείμενο. Ένα κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις Text-Based Native XML Databases είναι 
οι κατάλογοι (indexes), που επιτρέπουν στο μηχανισμό ερωτήσεων να μεταπηδά σε οποιοδήποτε 
σημείο του εγγράφου. Αυτό παρέχει σημαντική ταχύτητα κατά την ανάκτηση ολόκληρων 
εγγράφων ή τμημάτων των εγγράφων. Αυτό συμβαίνει επειδή η βάση δεδομένων διαβάζει μια 
φορά τον κατάλογο (index), τοποθετεί την κεφαλή του δίσκου μια φορά και υποθέτοντας ότι το 
ζητούμενο τμήμα του εγγράφου είναι σε γειτονικά σημεία στο δίσκο, ανακτά ολόκληρο το 
έγγραφο ή τμήμα του με μία μόνο ανάγνωση (read). Αντίθετα, η ανασύνθεση του εγγράφου από 
κομμάτια του, όπως γίνεται στις σχεσιακές βάσεις και σε κάποιες Model-Based Native XML 
Databases, απαιτεί πολλαπλές αναγνώσεις των καταλόγων και πολλαπλές αναγνώσεις του δίσκου. 
Σε αυτό το επίπεδο οι Text-Based Native XML Databases λειτουργούν όπως οι ιεραρχικές βάσεις 
δεδομένων και υπερτερούν των σχεσιακών βάσεων όταν ανακτούν τα δεδομένα με βάση μια 
προκαθορισμένη ιεραρχική δομή. Όταν όμως λειτουργούν εκτός της προκαθορισμένης ιεραρχίας 
είναι λογικό να αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα απόδοσης και η κυριαρχία των σχεσιακών 
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βάσεων σε αυτόν τον τομέα -με τη χρήση λογικών δεικτών που παρέχουν ίδια ταχύτητα για 
ερωτήσεις με την ίδια πολυπλοκότητα- αναμένεται να συνεχιστεί. 

Model-Based Native XML Databases 

Σ’ αυτή την περίπτωση το έγγραφο XML δεν αποθηκεύεται σαν κείμενο, αλλά δημιουργείται μια 
εσωτερική δομή αντικειμένου για το έγγραφο και αποθηκεύεται αυτή η δομή. Οι λεπτομέρειες της 
αποθήκευσης εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη βάση. Μπορεί να γίνεται σε κάποια σχεσιακή ή 
αντικειμενοστραφή βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, η αποθήκευση του DOM (Document 
Object Model) σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει πίνακες όπως Elements 
(Στοιχεία), Attributes (Ορίσματα), PCDATA, Entities (Οντότητες), EntityReferences (Αναφορές 
σε Οντότητες) ή 

οποιονδήποτε ειδικό τρόπο αποθήκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες βελτιστοποίησης του κάθε 
μοντέλου. Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι οι text-based είναι ταχύτερες όταν επιστρέφουν τα 
έγγραφα σαν κείμενο, ενώ τα model-based συστήματα επιστρέφουν ταχύτερα τα έγγραφα σαν 
δέντρα DOM (Document Object Model), αν το εσωτερικό μοντέλο αποθήκευσης αντιστοιχίζεται 
εύκολα στο DOM. Γενικά, οι native XML databases δεν θα έχουν τόσο καλή απόδοση όταν τα 
δεδομένα ανακτώνται σε άλλη μορφή από αυτή στην οποία έχουν αποθηκευτεί και σε διαφορετική 
ιεραρχία, από αυτή που ορίζουν τα XML έγγραφα. 

2.4.4.6 Χαρακτηριστικά των native XML databases 

Συλλογές εγγράφων 

Πολλές native XML databases υποστηρίζουν την έννοια της συλλογής (collection). Η συλλογή 
παίζει το ρόλο που έχει ο πίνακας σε μια σχεσιακή βάση ή ο φάκελος στο σύστημα αρχείων. Έτσι, 
αν έχουμε μια βάση δεδομένων για τη διαχείριση πωλήσεων ενός καταστήματος, βάζουμε τις 
παραγγελίες σε μια συλλογή παραγγελιών, ώστε κάθε ερώτηση στη βάση σχετικά με παραγγελίες 
να περιορίζεται σε έγγραφα μέσα στη συγκεκριμένη συλλογή. Επίσης, αν θέλουμε να 
αποθηκεύσουμε όλα τα τεχνικά εγχειρίδια (manuals) μιας εταιρείας ορίζουμε μια ιεραρχία από 
συλλογές. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε μία συλλογή για κάθε προϊόν της εταιρίας και 
μέσα σε αυτήν, συλλογές για κάθε κεφάλαιο του manual. 

Γλώσσες ερωτήσεων (Query Languages) 

Όλες οι υπάρχουσες native XML databases υποστηρίζουν μια ή περισσότερες γλώσσες 
ερωτήσεων. Οι πιο διαδεδομένες γλώσσες ερωτήσεων προς το παρόν είναι η XPath -με επεκτάσεις 
για ερωτήσεις σε πολλά έγγραφα και για full-text αναζήτηση (όπως στα εμπορικά συστήματα eXist 
και xHive/DB)- και η XQL. Άλλες γλώσσες που έχουν αναπτυχθεί για ερωτήσεις σε XML 
έγγραφα είναι οι XML-QL, YATL, Lorel και η Quilt. To μέλλον, όμως, φαίνεται να ανήκει στη 
XML Query Language (XQuery), που αναπτύσσει το W3C (World Wide Web Consortium). 

XQuery 

H XQuery προέρχεται από την Quilt, που επίσης δανείστηκε αρκετά χαρακτηριστικά από άλλες 
γλώσσες. H Quilt πήρε από την Xpath 1.0 και την XQL τη σύνταξη των εκφράσεων που είναι 
κατάλληλη για την προσπέλαση ιεραρχικών δομών. Από την XML-QL πήρε την έννοια της 
σύνδεσης (binding) μεταβλητών και χρήσης των μεταβλητών για τη δημιουργία νέων δομών. Από 
την SQL πήρε την ιδέα των ερωταποκρίσεων που βασίζονται σε λέξεις-κλειδιά και παρέχουν ένα 
πρότυπο για την ανασύνθεση των δεδομένων (το πρότυπο SELECT - FROM - WHERE της 
SQL). H Quilt επηρεάστηκε επίσης από την OQL, τη Lorel και την YATL. 

Η XQuery βασίζεται επίσης σε άλλες προσπάθειες του W3C και είναι σε στενή σχέση με αυτές. 
Έτσι, το σύστημα τύπων της βασίζεται στο XML Schema και χρησιμοποιεί τη σύνταξη εκφράσεων 
για την πλοήγηση σε ιεραρχικές δομές του Xpath, ενώ η σύγκλιση μεταξύ XPath 2.0 και ΧQuery 
αναμένεται να είναι απόλυτη. Τόσο η είσοδος, όσο και η έξοδος κάθε ερώτησης στην XQuery είναι 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

188 

στιγμιότυπα ενός μοντέλου δεδομένων (data model) που είναι κοινό στο XQuery και στο Xpath 
2.0 (XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model). Αυτό αποτελεί βελτίωση του μοντέλου δεδομένων 
του Xpath 1.0, όπου το 

έγγραφο μοντελοποιείται ως δέντρο που αποτελείται από κόμβους. Στην XQuery το μοντέλο 
επεκτείνεται και περιλαμβάνει πλέον όχι μόνο ένα έγγραφο XML, αλλά και καλώς σχηματισμένα 
(well-formed) τμήματα του εγγράφου, μια ακολουθία από έγγραφα, καθώς και μια ακολουθία από 
τμήματα εγγράφων. To W3C αναπτύσσει επίσης και την ΧQueryX, που είναι η αναπαράσταση της 
γλώσσας XQuery σε XML. Η XQueryX δεν είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστη ή εύκολη στη γραφή, 
αλλά απευθύνεται κυρίως στην επεξεργασία από προγράμματα, επειδή είναι σε XML και μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν έτοιμα εργαλεία XML για τη δημιουργία, την ερμηνεία ή την τροποποίηση 
των ερωτήσεων. Ακολουθούν δύο παραδείγματα της γλώσσας XQuery για ένα υποθετικό 
βιβλιοπωλείο: 

Δημιούργησε μια λίστα με τους εκδότες και τη μέση τιμή των βιβλίων του κάθε εκδότη. 

FOR $p IN distinct(document("bib.xml")//publisher) LET $a:= 
avg(document("bib.xml")//book[publisher = $p]/price) RETURN <publisher> <name> {$p/text()} 
</name> <avgprice> {$a} </avgprice> </publisher> 
Δημιούργησε μια λίστα με τους εκδότες που έχουν εκδώσει περισσότερα από 100 βιβλία. 

<big_publishers> { FOR $p IN distinct(document("bib.xml")//publisher) LET $b:= 
document("bib.xml")//book[publisher = $p] WHERE count($b) > 100 RETURN $p } 
</big_publishers> 
Ενημέρωση και διαγραφή 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες στρατηγικές για την ενημέρωση (update) και τη διαγραφή (delete) 
ολόκληρων εγγράφων ή τμημάτων εγγράφων με τη χρήση δέντρων του DOM (Document Object 
Model). Γενικά, είναι μάλλον ένας τομέας που τώρα αρχίζει να αναπτύσσεται. Στις απαιτήσεις της 
γλώσσας XQuery δεν περιλαμβάνεται μηχανισμός ενημέρωσης των εγγράφων. Πρέπει όμως να 
σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία XML:DB (www.xmldb.org) έχει αναπτύξει τη γλώσσα XUpdate 
(XML Update Language), μια γλώσσα για την ενημέρωση εγγράφων XML η οποία προσφέρει 
έναν πολύ ευέλικτο τρόπο για εισαγωγή νέων κόμβων σε ένα έγγραφο XML, τροποποίηση της 
δομής ή του περιεχομένου, καθώς και διαγραφή. 

 

XUpdate 

Κάθε ενημέρωση στην XUpdate αποτελείται από ένα καλώς σχηματισμένο έγγραφο XML. 
Χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις εκφράσεις της γλώσσας Xpath για την επιλογή στοιχείων του 
εγγράφου προς ενημέρωση ή επεξεργασία. Είναι μια καθαρά περιγραφική γλώσσα με αναφορές 
στους μετασχηματισμούς XSL (XSL-T). Ακολουθεί ένα παράδειγμα ενημέρωσης του εγγράφου 
XML στην XUpdate: Αρχικό τμήμα του εγγράφου:  

<addresses> <address> <town>Los Angeles</town> </address> <address> <town>San 
Francisco</town> </address> </addresses> Έκφραση της XUpdate: <xupdate:update 
select="/addresses/address[2]/town"> New York </xupdate:update> 
Τελικό αποτέλεσμα:  

<addresses> <address> <town>Los Angeles</town> </address> <address> <town>New 
York</town> </address> </addresses>  
Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα Infozone (www.infozone-group.org) έχει αναπτύξει το Lexus, 
μια υλοποίηση της γλώσσας XUpdate, γραμμένη εξ' ολοκλήρου σε Java. 
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2.4.4.7 Δοσοληψίες, κλειδώματα και ταυτοχρονισμός 

Οι native XML databases υποστηρίζουν δοσοληψίες. Το κλείδωμα (locking), όμως, γίνεται 
συνήθως στο επίπεδο ενός ολόκληρου εγγράφου και όχι ενός τμήματός του, οπότε η ταυτόχρονη 
πρόσβαση πολλών χρηστών στο ίδιο έγγραφο καθίσταται δύσκολη. Για παράδειγμα, αν ένας 
οδηγός χρήσης ενός προϊόντος έχει χωριστεί σε διαφορετικά κεφάλαια, τα προβλήματα 
ταυτοχρονισμού (concurrency) θα είναι μικρά, αφού δύο διαφορετικοί συγγραφείς να ενημερώνουν 
ταυτόχρονα το ίδιο κεφάλαιο είναι μάλλον σπάνια περίπτωση. Αντίθετα, αν όλα τα στοιχεία των 
πελατών μιας εταιρείας είναι αποθηκευμένα σε ένα έγγραφο και εφαρμόζεται κλείδωμα σε επίπεδο 
εγγράφου, θα υπάρξουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Μελλοντικά, τα περισσότερα συστήματα 
native XML databases θα υποστηρίζουν κλείδωμα σε επίπεδο τμημάτων του εγγράφου. 

2.4.4.8 Αpplication Programming Interfaces (APIs) 

Όλες οι native XML databases παρέχουν διεπαφές για προγραμματισμό (APIs). Αυτές συνήθως 
έχουν μεθόδους για σύνδεση με τη βάση, παροχή μετα-πληροφορίας, εκτέλεση ερωτήσεων προς 
τη βάση και ανάκτηση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα επιστρέφονται σαν γραμματοσειρά 
XML, ένα δέντρο DOM ή με άλλον τρόπο. Επίσης, η δυνατότητα σύνδεσης μεταβλητών μιας 
εφαρμογής με συγκεκριμένα στοιχεία ή ορίσματα των εγγράφων που επιστρέφονται, αφαιρεί την 
ανάγκη η εφαρμογή να επεξεργαστεί τα έγγραφα ώστε να ανασυνθέσει τις εσωτερικές δομές 
αντικειμένων. Αξίζει και εδώ να αναφερθεί η συμβολή της πρωτοβουλίας XML:DB 
(www.xmldb.org) στην ανάπτυξη μιας διεπαφής ανεξάρτητης από κατασκευαστές για XML 
databases. Ο στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας διεπαφής που να υποστηρίζει τον 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό από βάσεις δεδομένων, καθώς και να είναι υλοποιήσιμη σε πολλές 
διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού. 

2.4.4.9 Αμφίδρομη διατήρηση της δομής του εγγράφου 

Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό των native XML databases είναι ότι μπορούν να 
αποθηκεύουν έγγραφα και αυτά να ανακτώνται, όπως ακριβώς ήταν πριν την αποθήκευση. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε εφαρμογές με έγγραφα που περιέχουν τμήματα CDATA (δηλαδή με 
κείμενο που δεν είναι προς επεξεργασία για τυχόν μορφοποιητές -markup) στα οποία η χρήση 
ενοτήτων, τα σχόλια, καθώς και οι οδηγίες για την επεξεργασία του εγγράφου είναι πολύ 
σημαντικά. Είναι, επίσης, ένα χαρακτηριστικό ζωτικής σημασίας για νομικές και ιατρικές 
εφαρμογές όπου απαιτείται από το νόμο η διατήρηση ακριβών αντιγράφων των εγγράφων, δηλαδή 
απαγορεύεται η αλλοίωσή τους. 

 

2.5 Service Oriented Architecture 

Τα web services είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους 
ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Ένα web service είναι μια διεπαφή 
λογισμικού (software interface) που περιγράφει μια συλλογή από λειτουργίες οι οποίες μπορούν 
να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω πρότυπων μηνυμάτων XML. Χρησιμοποιεί πρότυπα 
βασισμένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει μία λειτουργία (operation) προς εκτέλεση και τα 
δεδομένα προς ανταλλαγή με κάποια άλλη εφαρμογή. Μια ομάδα από web services οι οποίες 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθορίζει μια εφαρμογή web services.  

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων εφαρμογών καθώς επίσης και οι 
αυξανόμενες προσδοκίες των εκάστοτε χρηστών έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια, 
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κυρίως όσον αφορά την τεχνολογική εξέλιξη στην ανάπτυξη προσβάσιμων επιχειρησιακών 
συστημάτων. Έτσι η επιτυχία που σημείωσε η εμφάνιση του διαδικτύου, οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
και γενικότερα η εμφάνιση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού, ήταν αρκετή για να πείσει σχεδόν 
τους περισσότερους ότι η χρήση των τεχνολογιών αυτών είναι καθοριστικής σημασίας για τον 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη αλλά και την διασύνδεση συστημάτων εφαρμογών. Κατά συνέπεια, αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει την εμφάνισή της δειλά– δειλά η υπηρεσιοστραφής αρχιτεκτονική 
(service oriented architecture) η οποία συνθέτει όλες τις παραπάνω τεχνολογίες και καθορίζει ένα 
σύνολο κατάλληλων συνιστωσών με στόχο αφενός την διασύνδεση ετερογενών συστημάτων και 
αφετέρου το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας νέας μορφής προσβάσιμων επιχειρησιακών 
συστημάτων. 

 

 
Σχήμα 24: βασικές έννοιες για τη SOA 

 

Στόχος, της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανασκόπηση και μελέτη της 
αρχιτεκτονικής η οποία είναι βασισμένη στις υπηρεσίες καθώς επίσης και η χρήση διαφόρων 
σημασιολογικών μοντέλων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια μιας τέτοιας 
προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας θα εξετάσουμε τον 
ορισμό των νέων αυτών τεχνολογιών και υπηρεσιών και πώς αυτές θα μπορούν να επιτρέψουν την 
διασύνδεση ετερογενών συστημάτων. Επίσης, θα μελετήσουμε τις προδιαγραφές των υπηρεσιών 
αυτών, εξαγόμενες από τις απαιτήσεις διάφορων επιχειρησιακών εφαρμογών. Ακόμη θα 
πραγματοποιήσουμε μελέτη των μοντέλων που μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια μιας 
υπηρεσίας πληροφοριών και θα δούμε πως οι απαιτήσεις, οι προδιαγραφές και η χρήση των 
μοντέλων αυτών μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες υλοποιήσεις για την δημιουργία μιας νέας 
γενιάς προσβάσιμων επιχειρησιακών εφαρμογών. 

Με την εκπόνηση αυτής της διατριβής θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα που αφορούν τους 
τρόπους σχεδίασης, υλοποίησης και λειτουργίας τέτοιων υπηρεσιών μέσα από την χρήση 
τεχνολογιών διαδικτύου, σημασιολογικού ιστού, οντολογιών κ.α.. Επίσης ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση των προτεινομένων μοντέλων θα μας οδηγήσει στην δημιουργία συστημάτων καθολικής 
πρόσβασης και θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε την επεκτασιμότητα και τις δυνατότητες της 
υπηρεσιοστραφής αρχιτεκτονικής. 
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Σχήμα 25 πριν και μετά τη SOA 

 

2.6 Τεχνικά Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η αξιοπιστία και η ασφάλεια, η ακεραιότητα των δεδομένων και η τήρηση του ιατρικού 
απορρήτου είναι καθολικά αναγνωρισμένα σαν βασικά χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει ένα 
σύστημα ιατρικού φακέλου ασθενή με υπολογιστή. [Bleich et al. 1987]. Η αξιοπιστία του 
συστήματος σχετίζεται με την διαθεσιμότητα του υλικού και του λογισμικού για χρήσιμη εργασία 
στο περιβάλλον που λειτουργούν. Η ασφάλεια του συστήματος έχει να κάνει με την λήψη των 
κατάλληλων μέτρων ώστε να διατηρηθεί η πληροφορία που φυλάγεται σε υπολογιστές ασφαλής και 
μακριά από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η προστασία των δεδομένων έχει να κάνει με δύο 
βασικούς τομείς : 1) ακεραιότητα των δεδομένων και 2) απόρρητο των δεδομένων. Με τον όρο 
‘ακεραιότητα των δεδομένων’ εννοούμε την εξασφάλιση της ακρίβειας και της συνοχής των 
δεδομένων που φυλάγονται στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ενώ με τον όρο ‘απόρρητο των 
δεδομένων’ εννοούμε ότι στα δεδομένα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο άτομα στα οποία έχουν 
δοθεί τα αντίστοιχα δικαιώματα. Όλοι οι οργανισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό 
φάκελο ασθενή αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τα θέματα άλλοι σε μικρότερο και άλλοι σε 
μεγαλύτερο βαθμό. Για αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί κάποιοι κανόνες και μέθοδοι οι οποίοι 
πρέπει να ακολουθούνται αν πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο την 
ασφάλεια, την ακεραιότητα και το απόρρητο των δεδομένων, ανεξάρτητα από το σύστημα το 
οποίο χρησιμοποιεί. 

Τα ιατρικά αρχεία χρησιμοποιούνται για να παρέχουν ένα μέσο επικοινωνίας για την βελτίωση της 
τρέχουσας και της μελλοντικής ιατρικής φροντίδας. Ο ασθενής πρέπει να εξασφαλιστεί για το ότι 
η πληροφορία που μοιράζεται με το ιατρικό προσωπικό θα παραμείνει εμπιστευτική. Χωρίς 
αυτή τη διαβεβαίωση, ο ασθενής είναι πιθανό να αποκρύψει ουσιαστική πληροφορία η οποία στην 
καλύτερη περίπτωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας που θα 
του δοθεί τη σχέση του με τον παροχέα και την αξιοπιστία της συντηρούμενης πληροφορίας. 
[Αμερικάνικη Ιατρική Ένωση 1985] 
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Αυτού του είδους οι πολιτικές και διαδικασίες υιοθετούνται για να εξυπηρετήσουν την ολοένα 
αυξανόμενη αυτοματοποίηση της πληροφορίας σε συστήματα υπολογιστών που βρίσκονται σε 
νοσοκομεία  ή ιατρικά μηχανήματα. Αυτοί οι κανόνες γίνονται σιγά-σιγά μέρος του ιατρικού 
φακέλου είτε ως μέρος  της αρχικής σχεδίασης είτε σαν μια μεταγενέστερη εξέλιξη. Για να 
ικανοποιηθούν αυτές οι βασικές ανάγκες πρέπει σε αυτή την περίπτωση να δημιουργηθούν πρότυπα 
στα οποία θα πρέπει να υπακούουν τα μελλοντικά συστήματα ιατρικού φακέλου βασισμένα σε 
υπολογιστές. Αυτά τα πρότυπα πρέπει να εξασφαλίζουν το απόρρητο της πληροφορίας κάθε 
ασθενή κατά τη φάση της συλλογής της πληροφορίας κάθε ασθενή κατά τη φάση της συλλογής της 
πληροφορίας, της επεξεργασίας της, της αποθήκευσης και της χρήσης της. Για να επιτευχθεί ένας 
τέτοιος στόχος οι σχεδιαστές τέτοιων συστημάτων σε συνεργασία με τους υπεύθυνους κάθε 
οργανισμού-νοσοκομείου ή ιατρικού κέντρου πρέπει να καθορίσουν τους κατάλληλους ρόλους 
μέσα από νομικές, οργανωτικές και επαγγελματικές διαδικασίες, πρότυπα και πολιτικές. Καθώς 
είναι διαπιστωμένο ότι όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο υγείας αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς έχουν 
πολλά να ωφεληθούν από τέτοια συστήματα πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στην ορθή χρήση και 
στην εξασφάλιση του ιατρικού απορρήτου, της ασφάλειας και της ακεραιότητας-ορθότητας των 
δεδομένων ώστε τα συστήματα αυτά πράγματι να βελτιώσουν την ποιότητα της ιατρικής 
φροντίδας.  
 

2.6.1 Σύνθεση συστημάτων σχετικών με τη τήρηση ιατρικών φακέλων. 

Όλα τα συστήματα ιατρικού φακέλου βασισμένου σε υπολογιστή αποτελούνται από τα παρακάτω:  

 Υλικό εξοπλισμό : Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μεγάλης χωρητικότητας 
αποθηκευτικά μέσα, γραμμές και κανάλια επικοινωνίας και απομακρυσμένους σταθμούς 
εργασίας (με χρήση ή όχι τοπικών δικτύων), οι οποίοι χρησιμοποιούνται σαν το interface 
ανάμεσα στον άνθρωπο και την μηχανή. 

 Λογισμικό : Λειτουργικό σύστημα, συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών ορισμού δεδομένων), σύστημα επικοινωνίας και 
προγράμματα εφαρμογών. 

 Δεδομένα : Βάσεις δεδομένων με δημογραφικά στοιχεία του ασθενή , διοικητικά, νομικά, 
και κλινικά δεδομένα τα οποία ίσως επεξηγούν τις ιατρικές πράξεις που έγιναν στον 
ασθενή καθώς και προσωπικά ίσως στοιχεία για τον ασθενή. 

 Ανθρώπους : Όλοι οι χρήστες του συστήματος, το ιατρικό προσωπικό, το παραϊατρικό 
προσωπικό, προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης,, διοικητικό προσωπικό, καθώς και 
τεχνικοί του συστήματος (π.χ. αναλυτές, προγραμματιστές, χρήστες κλπ). 

Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να προσδιοριστούν και να καταγραφούν με σαφήνεια και 
προσοχή, έτσι ώστε να γίνει σωστός σχεδιασμός και προγραμματισμός για το ποιος θα έχει ποια 
δικαιώματα χρήσης και πρόσβασης και πότε. Αυτό περιλαμβάνει προσδιορισμό του 
περιβάλλοντος λειτουργίας, του προσωπικού το οποίο θα αναμιγνύεται, το περιεχόμενο  της 
πληροφορίας για τον ασθενή και την προτεινόμενη ροή της πληροφορίας μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον. Επίσης πρέπει να γίνει μια εκτενής και σοβαρή μελέτη των κινδύνων και των νομικών 
θεμάτων που πιθανόν να υπάρχουν. [Griesser 1989]. 

2.6.2 Απόρρητο και Ιατρικός Φάκελος βασισμένος σε υπολογιστή 

Οι κατασκευαστές εμπορικών συστημάτων ηλεκτρονικού φακέλου έχουν έρθει σε δύσκολη θέση 
καθώς πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα του πώς να εξασφαλίσουν ότι τα συστήματά τους πρέπει 
να παρέχουν πολλά επίπεδα πρόσβασης για το κλινικό προσωπικό και ταυτόχρονα να κρατούν την 
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πληροφορία ασφαλή. Καθένα από τα εμπορικά αυτά συστήματα, χρησιμοποιεί εναλλακτικές 
στρατηγικές ελέγχου πρόσβασης στα δεδομένα. Όλα χρησιμοποιούν κάποια μορφή ελέγχου μέσω 
κωδικού πρόσβασης . Σε περιβάλλον νοσοκομείου πολλοί οργανισμοί συμφωνούν ότι επειδή δεν 
είναι δυνατό να προβλεφθεί ποιος γιατρός ή νοσοκόμα πρέπει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα, το 
ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους φακέλους όλων των ασθενών όσο αυτοί 
νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Για πρακτικούς λόγους οι κατασκευαστές των συστημάτων αυτών 
επιτρέπουν σε όλο το ιατρικό προσωπικό πρόσβαση στους φακέλους των ασθενών που βρίσκονται 
στο νοσοκομείο. Οι περιορισμοί αρχίζουν να εμφανίζονται αφού ο ασθενής φύγει (αποδεσμευτεί) 
από το νοσοκομείο  Με αυτόν τον τρόπο ένας βασικός στόχος του ηλεκτρονικό ιατρικού φακέλου 
– η παροχή πρόσβασης σε όσο το δυνατόν πληρέστερα δεδομένα για την ιατρική φροντίδα του 
ασθενή – έχει επιτευχθεί. 

Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι αυτή η ‘κοινή συμφωνία’ και η πρακτική που έχει υιοθετηθεί 
βασίζεται στον ρόλο που έχει ο ανθρώπινος  παράγοντας στην διαχείριση των συστημάτων 
ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου και όχι στις διαθέσιμες επιλογές που προσφέρει η τεχνολογία. 
Επίσης αναφερόμαστε κυρίως στην πρόσβαση για κλινική χρήση και όχι σε άλλα θέματα 
πρόσβασης όπου εμπλέκεται ένα εκτεταμένο σύνολο χρηστών. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα 
εξακολουθεί να απαιτείται συγκεκριμένη άδεια πρόσβασης για κάποιον ασθενή όπως και στα 
βασισμένα σε χαρτί συστήματα. 

Οι Benjamin και Baum [Benjamin και Baum 1988] επισήμαναν από το 1988 ακόμα, ότι ότι η 
ασφάλεια των δεδομένων είναι ένα πολύ κεντρικό ζήτημα. Το γεγονός είναι πως πολλά συστήματα 
βασισμένα σε υπολογιστές διατρέχουν κινδύνους ως προς την ασφάλεια παρόμοιους με αυτούς των 
βασισμένων σε χαρτί συστημάτων. Τέτοιοι είναι :  

 Ανθρώπινα – Προσωπικά λάθη όπου λόγω απροσεξίας αλλοιώνεται ή χάνεται 
πληροφορία. 

 Φυσικές καταστροφές όπως από νερό ή φωτιά όπου καταστρέφεται πληροφορία. 

 Κακή χρήση των δεδομένων από νόμιμους χρήστες 

 Κακόβουλη χρήση ιατρικών δεδομένων 

 Μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις στο σύστημα (με παράκαμψη των διαφόρων επιπέδων 
ασφάλειας και προστασίας) 

 Μη ελεγχόμενη πρόσβαση στα δεδομένα 

2.6.3 Κίνδυνοι από τη χρήση ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου  

Οι κίνδυνοι και τα νομικά θέματα ποικίλουν από τη μελέτη του υλικού και του λογισμικού μέχρι 
τις πολιτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να αποτρέψουν τη μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων. Επίσης θα πρέπει ίσως να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση σε χαρακτηριστικά όπως συναγερμοί και υπενθυμίσεις που έχουν σχεδιαστεί 
να δουλεύουν με τέτοια συστήματα και τα οποία παρέχουν βοήθεια στην διάγνωση και την 
φροντίδα που παρέχεται στους ασθενείς και μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή 
πρακτική της παροχής ιατρικής φροντίδας. Πρέπει λοιπόν να ερευνηθεί και να δημιουργηθεί νέα 
νομοθεσία η οποία να καθορίζει τις ευθύνες για το σύστημα, το πρόγραμμα και τα προβλήματα 
που προκύπτουν από λάθος δεδομένα. 

Αν τεχνικά προβλήματα του δικτύου έχουν σαν αποτέλεσμα την προβολή μη ακριβών δεδομένων 
στο γιατρό ποιος θα είναι υπεύθυνος για τα λάθη που πιθανώς θα προκύψουν στην διαχείριση – ο 
κατασκευαστής, ο προγραμματιστής, το ιατρικό προσωπικό ή μήπως και οι τρεις μαζί;… ποια θα 
είναι η ευθύνη των γιατρών και των νοσοκόμων οι οποίοι οδηγήθηκαν σε λάθος από τη χρήση 
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πληροφορικών συστημάτων; [Schwartz 1987]. Ο Griesser [1989] σημειώνει συγκεκριμένους 
κινδύνους που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του.  

Οι κίνδυνοι οι οποίοι οφείλονται στην χρήση μπορεί να προκληθούν από: 

 Παράνομη πρόσβαση σε χώρους όπου βρίσκονται υπολογιστές, αρχεία δεδομένων, 
βιβλιοθήκες ιατρικών αρχείων, οδηγίες χρήσης των προγραμμάτων, απομακρυσμένοι 
σταθμοί εργασίας κλπ. 

 Παράνομη χρήση των εργαλείων για μετάδοση των δεδομένων μέσα από hacking, 
ηλεκτρομαγνητική λήψη, κωδικοποιημένη μετάδοση, μεταμφίεση, φιλτράρισμα μέσα από 
κανάλια επικοινωνίας κλπ. 

 Παράνομη μετατροπή των προγραμμάτων  

 Παράνομη μετατροπή (νοθεία) των δεδομένων 

 Παράνομη επιθεώρηση των προγραμμάτων  

 Παράνομη επιθεώρηση των δεδομένων με απευθείας ψάξιμο στη βάση δεδομένων 

 Χρήση των προγραμμάτων σε περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται 

 Χρήση των δεδομένων  σε περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται 

 Κλοπή ή αντιγραφή υλικού 

 Παράνομη αντιγραφή του περιεχομένου των μέσων αποθήκευσης 

 Ψάξιμο σε καλάθια αχρήστων  

 Ψάξιμο σε εκτυπώσεις σε γραφεία των χρηστών 

 Αγνόηση των κανόνων του οργανισμού 

 Αγνόηση της ηθικής συμπεριφοράς παραβιάζοντας την όποια επαγγελματική 
διακριτικότητα 

 Λειτουργικά λάθη 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την ακεραιότητα των προγραμμάτων ή των δεδομένων μπορεί να 
προέλθουν από : 

 Λάθη ή αδυναμία λειτουργίας του υλικού  

 Λάθη στην μετάδοση δεδομένων 

 Λάθη του προγράμματος (σε κάποια νέα έκδοση) 

 Λειτουργικό λάθος στη μονάδα εισόδου δεδομένων, το δίσκο, την κασέτα, ή τον 
εκτυπωτή 

 Μήνυμα συναγερμού το οποίο διέφυγε της προσοχής 

 Λάθος αντίδραση σε κάποιο συναγερμό 

 Καταστροφή δεδομένων κατά την απόκτησή τους, την εισαγωγή τους στο σύστημα, την 
επεξεργασία τους, την αποθήκευσή τους, την εξαγωγή τους από το σύστημα ή την 
μετάδοσή τους 

 Ταυτόχρονη ενημέρωση εγγραφών 

 Πρόβλημα του συστήματος κατά την ενημέρωση 

 Κακή επαναφορά μετά την πτώση του συστήματος 

 Ανεπαρκή έλεγχο για την συνάφεια των δεδομένων  
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 Ανεπαρκή έλεγχο για την αληθοφάνεια των δεδομένων 

 Ανάθεση σωστών δεδομένων σε άλλον ασθενή 

2.6.4 Τεχνικά Ζητήματα Διασφάλισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Το πρόβλημα της ασφάλειας των πληροφοριών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα ενώ είναι πρωτίστης 
προτεραιότητας στον τομέα της υγείας.  Για παράδειγμα, όσον αφορά ένα ιατρικό πληροφορικό 
σύστημα, ο ασθενής πρέπει να είναι βέβαιος ότι οι προσωπικές του πληροφορίες που δόθηκαν κατά 
την είσοδό του στο νοσοκομείο ή συγκεντρώθηκαν κατά την παραμονή του σε αυτό θα 
επεξεργάζονται με τρόπο που αποκλείει τυχόν λάθη αφενός, και αφετέρου θα διατίθενται μόνο σε 
εξουσιοδοτημένους χρήστες οι οποίοι θα τα «χρησιμοποιούν» με νόμιμο τρόπο.   

Η ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ασφάλεια των πληροφοριών (Information Security) είναι 
συνεπώς μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την εισαγωγή και αξιοποίηση της τεχνολογίας της 
πληροφορικής.  Η εμπιστευτικότητα, η πιστοποίηση και η ακεραιότητα είναι μεταξύ άλλων βασικές 
αρχές ασφάλειας.      

2.6.4.1 Εμπιστευτικότητα (Confidentiality)  

Η αρχή της εμπιστευτικότητας αφορά στην προστασία των δεδομένων (στοιχεία ασθενούς, 
περιεχόμενο ιατρικών εγγράφων, κτλ) ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή γνωστοποίηση 
τους.  Ως εκ τούτου, μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες (άτομα ή κατηγορίες προσωπικού) μπορούν 
να προσπελάσουν συγκεκριμένες πληροφορίες.  Η εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου κατά την 
αποθήκευση, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων, όπως στην περίπτωση του ιατρικού 
φακέλου, διασφαλίζει την ελεγχόμενη προσπέλαση στην πληροφορία όπως επίσης περιορισμένη 
διάθεσή της μόνο σε εξειδικευμένους χρήστες.  Οι μηχανισμοί ελέγχου περιλαμβάνουν, για 
παράδειγμα τη χρήση κωδικών για την πιστοποίηση και εξουσιοδότηση προεπιλεγμένων χρηστών.    

2.6.4.2 Πιστοποίηση (Authentication) & Εξουσιοδότηση (Authorization) 

H πιστοποίηση περιλαμβάνει τις διαδικασίες αναγνώρισης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας ενός 
ατόμου ή την επιβεβαίωση της πηγής αποστολής των πληροφοριών. Η πιστοποίηση μπορεί να 
υλοποιηθεί είτε με τη χρήση κωδικών (password), με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού μέσου (όπως η 
χρήση μιας έξυπνης κάρτας), ή ακόμα και μέσω βιομετρικών μεθόδων ταυτοποίησης προσώπων 
(για παράδειγμα αναγνώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων, της φωνής, της ίριδας του ματιού, 
κτλ).   

2.6.4.3  Ακεραιότητα 

Ακεραιότητα είναι η προστασία των δεδομένων ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή 
αντικατάσταση τους. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από μηχανισμούς κρυπτογραφίας όπως είναι οι 
ψηφιακές υπογραφές. 

2.6.4.4  Μη άρνηση αποδοχής (Non-Repudiation) 

Η μη άρνηση αποδοχής συνδυάζει τις υπηρεσίες της πιστοποίησης και της ακεραιότητας που 
παρέχονται σε μια τρίτη οντότητα. Έτσι, αφενός, ο αποστολέας δεδομένων δεν μπορεί να αρνηθεί 
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την δημιουργία και αποστολή του μηνύματος και αφετέρου, ο παραλήπτης δεν μπορεί να αρνηθεί 
την παραλαβή ενός μηνύματος.    

2.6.4.5 Διαθεσιμότητα 

Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες / προσπελάσιμες από εξουσιοδοτημένους χρήστες.  Κατά την 
αντιμετώπιση ενός κρίσιμου περιστατικού για παράδειγμα, το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού 
φακέλου του ασθενούς πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στον ιατρό που χειρίζεται το περιστατικό.  
Διαφορετικά πληροφορίες μείζονος σημασίας, ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να αγνοηθούν 
και να προκληθούν ιατρικά λάθη.   

2.6.4.6 Κρυπτογράφηση (Cryptography) - Ψηφιακές υπογραφές (Digital Signatures)  

Η αποστολή δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. ιατρικά έγγραφα, αιτήσεις δαπανών, κτλ) 
συμβάλλει στην άμεση διάθεση των δεδομένων, ανεξαρτήτως όγκου ή γεωγραφικών αποστάσεων.  
Η ασφαλής και αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων (ηλεκτρονικών μηνυμάτων) είναι ουσιαστική, 
ειδικά για τον τομέα της υγείας.   Όλες οι ανωτέρω αναφερθέντες αρχές ασφάλειας, ήτοι, 
εμπιστευτικότητα, πιστοποίηση, ακεραιτότητα, διαθεσιμότητα, υλοποιούνται αποτελεσματικά μέσω 
της επιστήμης της κρυπτογράφησης.  Μία βασική εφαρμογή κρυπτογράφησης είναι και η ψηφιακή 
υπογραφή.  Η ψηφιακή υπογραφή βοηθά τον παραλήπτη να πιστοποιήσει την αφετηρία ενός 
μηνύματος, ότι τα περιεχόμενα δεν έχουν τροποποιηθεί, και ότι ο αποστολέας δεν θα αρνηθεί την 
αποστολή του μηνύματος.  Ο αποστολέας από την πλευρά του διασφαλίζει τη μη-άρνηση 
παραλαβής του μηνύματος από τον παραλήπτη.     

Ένα ασφαλές σύστημα ψηφιακών υπογραφών αποτελείται από δύο μέρη: 

 Στον αποστολέα υλοποιείται η μέθοδος υπογραφής ενός κειμένου με «ορθό» τρόπο 

 Στον παραλήπτη υλοποιείται η μέθοδος επαλήθευσης αν η ψηφιακή υπογραφή 
παράχθηκε από αυτόν που πραγματικά αντιπροσωπεύει.   

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  στα τέλη του 1999, ψηφίστηκε η Κοινοτική Οδηγία 99/93/ΕΚ για τα 
θέματα που ρυθμίζουν τις ψηφιακές Υπογραφές, ενώ από τα μέσα του 2001 βρίσκεται ήδη σε 
πλήρη λειτουργία το σύνολο των ρυθμίσεων που προβλέπονται από το Πλαίσιο για τις Ψηφιακές 
Υπογραφές σε όλα τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. Η οδηγία αυτή έχει επικυρωθεί 
από την Ελληνική Πολιτεια και αποτελεί το βασικό κορμό της διάθεσης ψηφιακών 
πιστοποιητικών τόσο από το δίκτυο Σύζευξις όσο και από τη πύλη δημόσιας διοίκησης 
ΕΡΜΗΣ. 

2.6.4.7  Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure – PKI) 

Η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού  είναι ένας συνδυασμός λογισμικού, τεχνολογιών κρυπτογραφίας 
και υπηρεσιών που επιβεβαιώνουν και πιστοποιούν την εγκυρότητα της κάθε οντότητας που 
εμπλέκεται σε μια συναλλαγή και παράλληλα προστατεύουν την ασφάλεια της συναλλαγής. Με την 
υποδομή αυτή εξασφαλίζεται π.χ. το απόρρητο και η γνησιότητα των εγγράφων και των μηνυμάτων 
που διακινούνται σε ένα δίκτυο υγείας καθώς και η ταυτότητα των εμπλεκομένων μερών. 

Η κρυπτογράφηση δημοσίου κλειδιού περιλαμβάνει ζεύγη κλειδιών (δημόσια και προσωπικά). 
Αυτό που κρυπτογραφείται με το ένα κλειδί, αποκρυπτογραφείται με το άλλο. Έτσι, αφού το 
δημόσιο κλειδί γίνεται ευρέως διαθέσιμο, οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να κρυπτογραφούν τα 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτό και να είναι σίγουροι ότι μόνο ο κάτοχος του 
προσωπικού κλειδιού μπορεί να διαβάσει αυτά τα μηνύματα. Αντίστροφα, ο κάτοχος του 
προσωπικού κλειδιού μπορεί να κρυπτογραφήσει κάτι με το προσωπικό του κλειδί και 
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οποιοσδήποτε τρίτος να το αποκρυπτογραφήσει μόνο με το δημόσιο κλειδί του πρώτου, οπότε 
μπορεί αυτό να λειτουργήσει ως η ψηφιακή υπογραφή του. 

Ο οργανισμός ο οποίος  λειτουργεί με ασφάλεια και κάτω από αυστηρές προδιαγραφές με σκοπό 
τη δημιουργία και διανομή πιστοποιητικών ονομάζεται Αρχή Πιστοποίησης (Certification 
Authority - CA). Η υποδομή δημόσιου κλειδιού βασίζεται στην εμπιστοσύνη των χρηστών του 
δικτύου προς την αρχή πιστοποίησης.. Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες Αρχές που μπορούν 
να δράσουν ως Αρχές Πιστοποίησης. Σχετικά με τον ευαίσθητο χώρο της υγείας αυτές είναι η 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ. (ΔΕΚΟ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Γενική 
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και η Γενική Γραμματεία Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίηκησης και Αποκέντρωσης. 

Στα ιατρικά δίκτυα πληροφοριών η ασφάλεια στην επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών 
μέσω μιας υποδομής δημόσιου κλειδιού, οδηγεί στον εμπλουτισμό / βελτίωση των γενικότερων 
παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, σε τοπικό επίπεδο, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την 
ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα. 

2.6.5 Ενδειτικοί Κανόνες ασφαλείας 

Ενδειτικοί Κανόνες ασφαλείας οι οποίοι εξετάζονται από την αρχή προστασίας δεδομένων 
προσωπικόυ χαρακτήρα (www.dpa.gr) περιγράφονται εν συντομία παρακάτω. 

Οι κανόνες ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω είναι ενδεικτικοί των ειδικών αναγκών που 
απαιτούνται στο χώρο της Υγείας. Εν πολλοίς αφορούν την αυριανή λειτουργία ενός 
πολιτοκεντρικού πλροφοριακού συστήματος και τον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή τις ΥΠΕ.  

Δεδομένα που αφορούν την υγεία του ατόμου 

 Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία του ατόμου αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα και 
χρήζουν υψηλού επίπεδου προστασίας. 

 Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία του ατόμου είναι προσωπικά δεδομένα στο μέτρο 
που άμεσα ή έμμεσα μπορεί να προκύψει η ταυτότητα του ατόμου. Τα δεδομένα αυτά 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας πάσης φύσης καθώς 
και τα δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης, έρευνας και στατιστικής στο μέτρο που 
προκύπτει η ταυτότητα του ατόμου. 

 Τα δεδομένα σχετικά με την υγεία του ατόμου αποτελούν μέρος της προσωπικότητας 
του ατόμου και όχι ιδιοκτησία του φορέα που τα συλλέγει και τα επεξεργάζεται.  

Νομιμότητα της επεξεργασίας - Γενικά 

 Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να συνάδει με τις σχετικές διατάξεις για την 
προστασία των προσωπικών, ευαίσθητων, δεδομένων και του ιατρικού απορρήτου. 

 Η νομιμότητα της επεξεργασίας αφορά σε όλα της τα στοιχεία, δηλαδή ποια δεδομένα, 
από ποιόν και για ποιο σκοπό θα συλλεχθούν και θα επεξεργασθούν, σε ποιόν και για 
ποιο σκοπό θα ανακοινωθούν ή ποιος θα έχει πρόσβαση. Τα σημεία αυτά πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για κάθε επιμέρους εφαρμογή. 

 Η επεξεργασία πρέπει να είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας 
και τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 
σκοπό της επεξεργασίας. Ισχύει η αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών 
δεδομένων ως προς το σκοπό της επεξεργασίας και η αρχή της ανώνυμης ή ψευδώνυμης 
επεξεργασίας, όπου αυτό είναι δυνατό. 

 Ο σκοπός της επεξεργασίας πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια εκ των προτέρων και τα 
δεδομένα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διάφορους από αυτούς για 
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τους οποίους συλλέχθηκαν, εκτός και εάν ενημερωθεί το υποκείμενο της επεξεργασίας και 
δώσει την έγγραφη συγκατάθεσή του. 

 Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να διασφαλίσει το απόρρητο της επεξεργασίας και να 
λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων 
(ασφάλεια δεδομένων) 

 Πριν την έναρξη της επεξεργασίας ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει να λάβει άδεια 
από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν στην υγεία του ατόμου επιτρέπεται κυρίως:  

 Στο μέτρο που τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών 
υγείας (πρόληψη, διάγνωση) η τη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας και η επεξεργασία 
διενεργείται από πρόσωπο που υπόκειται στο ιατρικό απόρρητο ή σε συναφές καθήκον 
εχεμύθειας.  

 Ανεξάρτητα από τη φυσική αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήματος, κάθε μονάδα 
νοσηλείας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως λειτουργικά ανεξάρτητη μονάδα και η 
ανακοίνωση των δεδομένων που αφορούν έναν ασθενή προς άλλη μονάδα θα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την συνέχιση της ιατρικής φροντίδας 
και ο ασθενής έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 

 Οι Διαχειριστικές / διοικητικές υπηρεσίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως λειτουργικά 
ανεξάρτητες υπηρεσίες. Η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν την υγεία του 
ατόμου πρέπει να είναι αναγκαία για την επιτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  

 H χρήση ανώνυμης επεξεργασίας ή η χρήση κωδικών συνίσταται όπου η ταυτότητα του 
ατόμου δεν είναι απολύτως αναγκαία  

 Η τροποποίηση δεδομένων ασθενών επιτρέπεται μόνο από τους ιατρούς (ή από νομίμως 
εξουσιοδοτημένα άτομα) οι οποίοι έχουν διενεργήσει την ιατρική πράξη και εφόσον το 
γεγονός της τροποποίησης καταγράφεται από το σύστημα. Άλλοι ιατροί (π.χ. Με 
συμβουλευτικό χαρακτήρα) έχουν το δικαίωμα ανάγνωσης των δεδομένων εφόσον 
υπάρχει η κατάλληλη εξουσιοδότηση και συγκατάβαση από τον ασθενή ή άλλου νόμιμου 
εκπροσώπου του (consent). 

 Σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών, όπου το άτομο τελεί σε φυσική ή νομική 
αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή του. Για το κρίσιμο –και μόνο- αυτό χρονικό 
διάστημα πρέπει να προβλέπονται διαδικασίες ανάκτησης δεδομένων που είναι 
απαραίτητα – και μόνο- για την αντιμετώπιση του περιστατικού αυτού. 

 Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου η επεξεργασία δεν είναι αναγκαία για την παροχή ή 
διαχείριση υπηρεσιών υγείας όπως περιγράφηκε προηγουμένως, η επεξεργασία των 
δεδομένων που αφορούν την υγεία του ατόμου επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτό έχει δώσει 
την έγγραφη συγκατάθεσή του. Η συγκατάθεση μπορεί να δίδεται και με ηλεκτρονικά 
μέσα, π.χ με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. 

 Η συγκατάθεση προϋποθέτει ενημέρωση του ατόμου ιδίως για τους αποδέκτες των 
στοιχείων που το αφορούν, το σκοπό της ανακοίνωσης των δεδομένων, τα δεδομένα που 
πρόκειται να ανακοινωθούν, την υποχρέωση ή μη του ατόμου να παράσχει τη συνδρομή 
του και, τέλος, για τα δικαιώματά του. 

 Τα πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να ενσωματώνουν κατάλληλες διατάξεις και 
λειτουργίες ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει συγκατάθεση του ατόμου για κάθε 
πρόσβαση ή διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων. 

Πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα (δεδομένα που αφορούν την υγεία του ατόμου) 

 Η πρόσβαση του χρήστη θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη 
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 Η πρόσβαση πρέπει να συνάδει με τις αρχές του ιατρικού απορρήτου. Συνεπώς 
απαιτείται πρόβλεψη της πρόσβασης μόνο στα άτομα που εμπλέκονται στην παροχή της 
ιατρικής φροντίδας για το συγκεκριμένο περιστατικό και μόνο στα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για την αντιμετώπισή του. 

 Η πρόσβαση για σκοπούς διαχειριστικούς / διοικητικούς πρέπει να συνάδει με τα εξής: 
Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο από άτομα που υπόκεινται στο ιατρικό απόρρητο ή σε 
συναφές καθήκον εχεμύθειας και μόνο στο μέτρο και στα δεδομένα που είναι απολύτως 
απαραίτητα για την επίτευξη του διαχειριστικού / διοικητικού σκοπού. 

 Το σύστημα διαχείρισης ιατρικών πληροφοριών και οι σχετικές με αυτό βάσεις 
δεδομένων πρέπει να προβλέπει τη διαφοροποιημένη πρόσβαση ως προς τους χρήστες 
και τα δικαιώματα αυτών. Δικαιώματα πρόσβασης πρέπει να προβλέπονται σύμφωνα με 
το ρόλο του χρήστη στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να 
δημιουργηθεί κατάλογος ελέγχου πρόσβασης (access control lists). Η ελάχιστη 
απαίτηση για τη χρήση καταλόγων ελέγχου πρόσβασης πρέπει να καλύπτει πρόβλεψη για 
είδη δεδομένων (data elements) που απαιτούν έλεγχο πρόσβασης, κατηγοριοποίηση των 
χρηστών κατά ειδικότητα / λειτουργία. 

 Τα δικαιώματα πρόσβασης θα πρέπει να διακρίνονται σε δικαιώματα ανάγνωσης, 
εισαγωγής, τροποποίησης δεδομένων.  

 Το σύστημα θα πρέπει να μην επιτρέπει τη διαγραφή δεδομένων εκτός εάν αυτή 
βασίζεται σε νόμο ή υπέρτερο έννομο συμφέρον του ατόμου στο οποίο αφορούν τα 
δεδομένα. Λανθασμένες εγγραφές μετά την εντόπισή τους θα πρέπει να τηρούνται σε 
ειδικά αρχεία που θα φέρουν την ημερομηνία διόρθωσης, το όνομα του ατόμου που 
προέβη στη διόρθωση και την κατά περίπτωση ηλεκτρονική του υπογραφή. 

 Κάθε είδους πρόσβαση πρέπει να καταχωρείται. Το σύστημα διαχείρισης και οι σχετικές 
με αυτό βάσεις δεδομένων θα πρέπει να ελέγχουν την ταυτότητα του κάθε χρήστη, τα 
δικαιώματα πρόσβασης που διαθέτει και να καταγράφουν κάθε πρόσβαση και ενέργεια 
(π.χ. ανάγνωση, εκτύπωση, μετάδοση, τροποποίηση). Η καταγραφή, εκτός από τα 
στοιχεία της ώρας, ημερομηνίας και χρήστη, θα πρέπει επίσης να καλύπτει το λόγο της 
πρόσβασης (π.χ. θεραπεία, χρέωση, διάγνωση). 

 Κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν. Η πρόσβαση 
πρέπει να διευκολύνεται από το σύστημα. 

Εξουσιοδότηση για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών. 

 Κάθε ενέργεια του χρήστη του πληροφοριακού συστήματος πρέπει να εξουσιοδοτείται με 
τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η πρόσβαση. 

 Είναι επιθυμητό (αλλά όχι αναγκαίο) να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές υπογραφές για  
την απόδειξη κάθε τέτοιας ενέργειας και την απόδοσή της στον χρήστη που την εκτέλεσε.  

 Η οριστικοποίηση ενός εγγράφου / αρχείου που ανήκει στον ιατρικό φάκελο πριν από 
την αποθήκευση / αρχειοθέτηση ή αποστολή του είναι επιθυμητό (αλλά όχι αναγκαίο) να 
υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον υπεύθυνο για το περιεχόμενό του χρήστη. 

Ευρωπαϊκά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα: 

Η αναφορά στα πρότυπα αυτά δεν σημαίνει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται να τα λάβει 
υπόψη. Τα πρότυπα παρατίθενται για λόγους πληρότητας προκειμένου να βοηθήσουν τον ανάδοχο 
στον σχεδιασμό της λύσης του. Κατά συνέπεια είναι επιθυμητό να ληφθούν υπόψη και το σύστημα 
να ανταποκρίνεται σε αυτά. 

 CEN/ENV 12924:1996 Medical Informatics Security Categorisation and Protection 
for Healthcare Information Systems. 
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 CEN/ENV 13608:2000 Medical Informatics – Security for Health Care 
Communications: 

o Part 1 Concepts and Terminology ENV 13608 – 1  

o Part 2 Secure data Objects ENV 13608 – 2  

o Part 3 Secure Data Channels ENV 13608 – 3 

 CEN/ENV 13729:2000  Medical Informatics – Secure user Identification: Strong 
Authentication using Microprocessor Cards 

 ISO /TS 17090  Health Informatics – Public Key Infrastructure 

o Part 1: Framework and overview ISO DTS 17090-1 

o Part 2: Certificate Profile ISO DTS 17090-2  

o Part 3: Policy Management of Certification Authority ISO /TS 17090-3 

 Στον τομέα της διασυνοριακής ροής των ιατρικών δεδομένων τόσο η Επιτροπή 
CEN/TC 251 όσο και η Επιτροπή ISO/TC 215 προχωρούν στην έκδοση 
κατευθυντήριων αρχών για τη διασφάλιση της προστασίας των ιατρικών δεδομένων. Tα 
κείμενα αυτά βρίσκονται στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης και είναι τα ακόλουθα:  

o CEN TC 251 WI 00251150 Health Informatics – International transfer of 
personal health data covered by the EU data protection directive – High level 
security policy, Version 2.0 

o CEN TC 251 WI 00251157 Health Informatics – Guidance for handling 
personal health data in international applications in the context of the EU data 
protection directive, Version 2.0 

o ISO/CD 22857 Health Informatics – Guidelines on data protection to facilitate 
trans-border flows of personal health information, Committee Draft V1.0 

 Ως προς την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων ισχύει ευρέως το πρότυπο BS 
7799 = ISO/IEC 17799:2000 

o Part 1 Code of Practice for Information Security Management Ως προς την 
ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων 

o Part 2 Code of Practice for Information Security Management Systems 

 Συνίσταται επίσης να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές της ASTM (American 
Society for Testing and Materials) σχετικά με την ασφάλεια ιατρικών πληροφοριακών 
συστημάτων:  

o E 2086-00 Standard Guide for Internet and Intranet Healthcare Security 

o E 2085-00a Standard Guide on Security Framework for Healthcare Information 

 H αξιολόγηση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων βασίζεται στα Κοινά 
Κριτήρια Common Criteria for Information Techhnology Security Evaluation 
ISO/IEC 15408-1:1999 Information technology – Security techniques – Evaluation 
criteria IT security  

o Part 1: Introduction and general model 

o Part 2: Security functional requirements 

o Part 3: Security assurance requirements  
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Κεφάλαιο Τρίτο  
Βασικά Δομικά Στοιχεία του Μοντέλου 

 

 

 

3 Βασικά Δομικά Στοιχεία του Μοντέλου 

3.1 Εισαγωγή 

Το προτεινόμενο μοντέλο στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες οι οποίοι είναι απολύτως 
απαραίτητοι για τη δημιουργία υπηρεσίων και ροών πληροφορίας, είτε αυτές είναι εσωτερικές 
(εντός του συστήματος δηλαδή) είτε είναι εξωτερικές (με τις άλλες δύο κοινότητες ήτοι τους 
προμηθευτές – πληρωμτές και τους ασθενείς).  

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω Σχήμα, οι ροές πληροφοριών στην Υγεία χωρίζονται στις 
εσωτερικές ροές εντός των μονάδων υγείας και στις εξωτερικές ροές. 

 

 
Σχήμα 26: οι τρεις πυλώνες που απαρτίζουν ένα δομημένο πληροφοριακό σύστημα υγείας 

 

Προκειμένου λοιπόν να υλοποιούνται ικανοποιητικά σε επιχειρησιακό επίπεδο οι παραπάνω 
βασικές ροές πληροφορίας, απαιτούνται τρεις βασικές δράσεις σε στρατηγικό επίπεδο (πυλώνες) 
σχεδιασμού (top-down): 

 
 
 

Εσωτερική Ροή Πληροφορίας 

Εξωτερική Ροή Πληροφορίας 

 Πληροφόρηση 
Διοίκησης 

Πληροφόρηση 
Επαγγελματιών Υγείας 

Καθημερινή   Εργασία 
Ιατρική Περίθαλψη 

Υπηρεσίες για τον 
Πολίτη 

Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί - Ταμεία 

Διαχείριση 
Προμηθευτών 

 
 
 

Κωδικοποιήσεις 

 
 
 

Διαλειτουργικότητα 

 
 
 

Δείκτες Αποτελέσματος 
Δείκτες Υγείας 
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1. Η ανάπτυξη δεικτών αποτελεσματικότητας (performance management) και δεικτών 
υγείας του συστήματος (επεξεργασμένη πληροφορία). Η δημιουργία κοινών δεικτών υγείας 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη 
παρακολούθηση και βελτίωση της δημόσιας υγείας. (EU Council, 2002; Roger F.H., 
1981). 

2. Η ανάπτυξη ενός πλαισίου δια-λειτουργικότητας βασισμένο σε διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα όπως το HL7. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών 
διαλειτουργικότητας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της E.E (EU Commission, 2002; 
EU Commission, 2004a; EU Commission, 2004b). 

3. Η ανάπτυξη και συντήρηση ενιαίων κωδικοποιήσεων τουλάχιστον σε Εθνικό επίπεδο. Η 
χρήση των κωδικοποιήσεων κρίνεται απαραίτητη τόσο για τη δημιουργία των δεικτών 
αποτελεσματικότητας και υγείας όσο και για την επιτυχή υλοποίηση του πλαισίου 
διαλειτουργικότητας (Αποστολάκης, 2005). 

Οι τρεις αυτοί πυλώνες καθώς και οι βασικές έννοιες του ιατρικού φακέλου και του ιατρικού 
απορρήτου αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο. Τόσο ο ιατρικός φάκελος όσο και το ιατρικό 
απόρρητο, παρότι αποτελούν βασικές έννοιες στο προτεινόμενο μοντέλο του πολιτοκεντρικού 
πληροφοριακού συστήματος υγείας, δεν αποτελούν πυλώνες του συστήματος αλλά βασικές 
αναγκαιότητες για τη δημιουργία του. Το μοντέλο που προτείνεται στη παρούσα διατριβή 
στηρίζεται ακριβώς στην πλήρη κατανόηση αυτών των εννοιών. Όπως θα αποδειχθεί και στα 
τελευταία κεφάλαια της παρούσας διατριβής, ο βασικός λόγος για τον οποίο τα ΟΠΣΥ δεν έχουν 
επιτύχει ακόμα ένα ικανοποιητικο βαθμό παραγωγικής λειτουργίας έγκειται στο γεγονός ότι παρά 
τις στρατηγικές αποφάσεις της Πολιτείας κατά το διάστημα 2000-2002, αυτές δεν κατέστη δυνατόν 
να ολοκληρωθούν στη πράξη. Κατά συνέπεια και οι προτάσεις του υπογράφοντος (αναφέρονται 
περιληπτικά στο 1ο κεφάλαιο αλλά και στο τελευταίο της παρούσας) στοχεύουν στο να αναδείξουν 
την αναγκαιότητα της δημιουργίας των τριών πυλώνων. 

3.2 Ιατρικός Φάκελος 

3.2.1 Ιστορική αναδρομή 

Ο Ιπποκράτης περιγράφει μια ασθένεια 

Η περιγραφή αρχίζει με την ιστορία του ασθενή να προηγείται της αναζήτησης της ιατρικής 
περίθαλψης: «Ο Απολλώνιος υπέφερε πολύ καιρό χωρίς να πέφτει στο κρεβάτι. Παρουσίαζε 
πρήξιμο στην κοιλιά, και έναν συνεχή πόνο στην περιοχή του ήπατος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα· επιπλέον, κατά την περίοδο αυτή νόσησε με ίκτερο και πρήστηκε: η επιδερμίδα του 
ήταν υπόλευκη.» 

Ο Ιπποκράτης συνεχίζει με τους λόγους που οδήγησαν τον ασθενή να ζητήσει ιατρική βοήθεια: 

Μια μέρα, ο Απολλώνιος αφού έφαγε και ήπιε υπερβολικά, «αρχικά άρχισε να ζεσταίνεται και 
ξάπλωσε στο κρεβάτι του. Από εκεί και πέρα, αφού ήπιε άφθονο γάλα, ωμό και βρασμένο, 
κατσικίσιο και προβατίσιο, και έχοντας υιοθετήσει μια εντελώς λανθασμένη δίαιτα, υπέφερε 
ανυπερθέτως.» 

Στη συνέχεια ακολουθούν εκθέσεις για την πρόοδο της ασθένειας. Δεν παρέχονται καθημερινά, 
αλλά μόνο όταν παρουσιάζονται σημαντικές αλλαγές στα συμπτώματα. 

«Υπήρξαν βίαιες αυξήσεις του πυρετού· από τα έντερα δεν περνούσε τίποτε από την τροφή που 
επροσλαμβάνετο, και τα ούρα ήταν αραιά και λιγοστά. Ύπνος καθόλου. Διάταση της 
κακοστομαχιάς, έντονη δίψα, παραλήρημα. Δεκατέσσερις περίπου μέρες αφότου έπεσε κλινήρης, 
μετά από μια ακαμψία, αισθάνθηκε ζέστη· έπεσε σε άγριο παραλήρημα, με φωνές, εξάντληση, 
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έντονο παραλογισμό που τον ακολουθούσε ηρεμία· τότε περίπου επήλθε λήθαργος / κώμα. … 
Την εικοστή- τέταρτη περίπου μέρα ένιωθε άνετα· κατά τα άλλα στην ίδια κατάσταση, με φωτεινές 
όμως παύσεις. Την τριακοστή περίπου ημέρα παρουσίασε οξύ πυρετό· άφθονα αραιά κόπρανα· 
παραλογισμό, κρύωνε τρομερά, αφωνία. Τριακοστή- τέταρτη μέρα: θάνατος.» 

3.2.2 Βασικές Αρχές 

Ο όρος «ιατρικός φάκελος» είναι λίγο πολύ κατανοητός σε όλους. Δύσκολα όμως κάποιος μπορεί 
να δώσει έναν ακριβή ορισμό. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι το περιεχόμενο ενός ιατρικού φακέλου 

 Ανήκουν στο περιεχόμενο ενός ιατρικού φακέλου πληροφορίες που αφορούν τυχόν 
πληρωμές ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού από τον οικονομικά υπόχρεο; αφορά 
έγγραφα σχετικά με την κατάσταση της υγείας ενός ασθενή, όπως: παραπεμπτικά 
εξετάσεων, αποτελέσματα εξετάσεων, καταγραφή στοιχείων νοσηλείας, ακτινογραφίες, 
καρδιογραφήματα, κοκ. Κάπου εδώ όμως αρχίζουν οι ερωτήσεις: 

 Ανήκουν στο περιεχόμενο του ιατρικού φακέλου πληροφορίες που αφορούν το 
ασφαλιστικό προφίλ του ασθενή; 

 Πόσο αναλυτική πρέπει να είναι η καταγραφή των ιατρικών στοιχείων στον φάκελο; 

 Πόσο αναλυτική πρέπει να είναι η καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων ή του τρόπου 
ζωής του ασθενή; 

 Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να καταγράφονται τα 
στοιχεία στον ιατρικό φάκελο; 

Απαίδευτα θα μπορούσε κανείς να απαντήσει: όχι, ναι, πολύ, ελάχιστη, δεν ξέρω. Η 
πραγματικότητα είναι ότι στις παραπάνω ερωτήσεις (και σε πολλές παρόμοιες ερωτήσεις που 
ανακύπτουν κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να ασχοληθεί με τον ιατρικό φάκελο), η διεθνής 
κοινότητα που ασχολείται με το θέμα δεν έχει δώσει ξεκάθαρη, καθολικά αποδεκτή απάντηση. 
Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα που καλείται να λύσει η χρήση του ιατρικού φακέλου; Η απάντηση 
στην ερώτηση αυτή, πιθανόν να οδηγήσει στον ορισμό του περιεχομένου του. Παραδοσιακά ο 
ιατρικός φάκελος εξυπηρετεί του παρακάτω σκοπούς [Guide to Medical Informatics, The Internet 
and Telemedicine by ENRICO COIERA, 1997]: 

 Αποτελεί ένα μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό που 
ασχολείται με τον συγκεκριμένο ασθενή. Οδηγίες θεραπείας, διαγνώσεις, παραπεμπτικά 
με ειδικές οδηγίες, καταγραφή πορείας νόσου κ.λπ., δρομολογούνται στους διαφόρους 
εμπλεκόμενους, που δεν έχουν τη δυνατότητα της μεταξύ τους άμεσης επικοινωνίας, 
μέσω του ιατρικού φακέλου. 

 Κατά την περίοδο αντιμετώπισης του προβλήματος, ο ιατρικός φάκελος αποτελεί το 
σημείο αναφοράς στο οποίο ανατρέχει κάποιος για να έχει μια εικόνα της κατάστασης 
του ασθενή. Οι εμπλεκόμενοι σε ένα ιατρικό επεισόδιο γνωρίζουν ότι για να δουν τα 
αποτελέσματα μιας εξέτασης, πρέπει να ανατρέξουν στον ιατρικό φάκελο του ασθενή. 

 Ανεπίσημα, ο ιατρικός φάκελος χρησιμεύει και ως «χώρος εργασίας» όπου 
καταγράφονται ιδέες και εντυπώσεις για το πρόβλημα του ασθενή και την πορεία της 
αντιμετώπισης του προβλήματος. Είναι ο χώρος όπου κάποιος μπορεί να πληροφορηθεί 
την εξέλιξη του περιστατικού ως μια αφήγηση τρίτων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι 
[Kay and Purves, 1996]. Αυτό εξηγεί και το γιατί ο ιατρικός φάκελος δεν είναι σχεδόν 
ποτέ η «ιστορία του ασθενή» αλλά μια ιστορία ειπωμένη από τους άλλους (τους ειδικούς). 

 Με την ολοκλήρωση ενός επεισοδίου, ο ιατρικός φάκελος είναι το μέρος που 
φυλάσσονται όλα τα κλινικά δεδομένα για μελλοντική χρήση, είτε αυτή αφορά περαιτέρω 
θεραπεία του ασθενή, είτε αφορά την έρευνα [Handbook of Medical Informatics by J.H. 
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van Bemmel, M.A. Musen, 1997]: κλινική έρευνα, επιδημιολογικές μελέτες, εκτίμηση 
της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και έρευνα αγοράς φαρμάκων. 

Στα παραπάνω, θα προσθέταμε ότι ο ιατρικός φάκελος μπορεί να χρησιμεύσει για τον μετέπειτα 
έλεγχο των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του ασθενή, π.χ. στην 
περίπτωση υποψίας ιατρικού λάθους. Επίσης, μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο διασταύρωσης των 
οικονομικών στοιχείων που αφορούν το επεισόδιο. Για παράδειγμα, οι περισσότερες ασφαλιστικές 
εταιρείες, απαιτούν στοιχεία του φακέλου ώστε να αποφανθούν για την κάλυψη συγκεκριμένων 
εξετάσεων, ελέγχοντας την αναγκαιότητα πραγματοποίησης της εξέτασης. Τέλος, δεν θα πρέπει να 
ξεχάσουμε να αναφερθούμε στις ανάγκες που προκύπτουν από τη σύγχρονη αντίληψη γύρω από τη 
διοίκηση και διαχείριση, οι οποίες απαιτούν τη χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών 
που θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση ενός οργανισμού 
παροχής ιατρικών υπηρεσιών (π.χ. νοσοκομείο), αλλά και ολόκληρου του συστήματος υγείας μιας 
περιοχής ή ενός κράτους.. 

Κατά συνέπεια, ο ιατρικός φάκελος θα πρέπει να αποτελείται από εκείνα τα στοιχεία που 
εξυπηρετούν τις προαναφερόμενες ανάγκες. Οι ερωτήσεις όμως παραμένουν αναπάντητες... Η 
προσέγγιση του ορισμού του προβλήματος είναι και η προσέγγιση που υιοθετεί και το πρότυπο 
ENV 13606 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Αντιγράφουμε: «Ο Ιατρικός 
Φάκελος είναι η "αποθήκη" όλων των πληροφοριών που αφορούν στο ιατρικό ιστορικό του 
ασθενούς. Αποτελεί επομένως τη βάση της διάγνωσης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης του 
ασθενούς αλλά και τη βάση επιδημιολογικών ερευνών. Επιπλέον, παρέχει πληροφορίες 
διοικητικής, οικονομικής και στατιστικής φύσεως, καθώς και ποιοτικού ελέγχου». Σκιαγραφείται 
δηλαδή το όραμα του περιεχομένου του ιατρικού φακέλου, χωρίς όμως να μπαίνει σε 
λεπτομέρειες. Δίνει κατευθυντήριες γραμμές, χωρίς να ορίζει (ή καν να προτείνει) τη λύση. Με 
άλλα λόγια: Ο ιατρικός φάκελος ασθενή είναι ένα διεπιστημονικό αντικείμενο μελέτης που 
εξαρτάται από διάφορους ετερογενείς παράγοντες, όπως: 

 τα ήθη και έθιμα των λαών 

 η νομοθεσία 

 η πολιτική και οικονομική κατάσταση των κρατών 

 η υλικό-τεχνολογική υποδομή τους 

 το επίπεδο των εμπλεκομένων στον χώρο της υγείας. 

Δεν μπορούμε, λοιπόν, να έχουμε την απαίτηση ενός αυστηρού ορισμού που θα επέτρεπε την 
ντετερμινιστική υλοποίηση του. 

3.2.3 Η Ιστορία 

Οι J.H. van Bemmel και M.A. Musen στο [Handbook of Medical Informatics by J.H. van 
Bemmel, M.A. Musen, 1997] περιγράφοντας την ιστορία του ιατρικού φακέλου αναφέρονται στις 
διαφορετικές προσεγγίσεις του ιατρικού κόσμου, όπως αυτές διαμορφώνονταν στο πέρασμα του 
χρόνου. Μεταφράζουμε: «Το ιστορικό του ασθενή αποτελεί έκθεση της υγείας και της νόσου ενός 
ασθενή από τη στιγμή που εκείνος/η αναζητά ιατρική φροντίδα. Συνήθως, οι σημειώσεις στο 
ιστορικό εμπεριέχουν ευρήματα, παράγοντες, αποτελέσματα εξετάσεων και πληροφορίες για την 
περίθαλψη, που σχετίζονται με την πορεία της ασθένειας. Τον πέμπτο π.Χ. αιώνα, οι ιατρικές 
εκθέσεις επηρεάσθηκαν έντονα από τον Ιπποκράτη. Εκείνος συνηγόρησε στο να εξυπηρετούν δύο 
στόχους: 

 να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την πορεία της ασθένειας, και 

 να υποδεικνύουν τις πιθανές αιτίες της. 
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Με βάση τις ιατρικές γνώσεις της εποχής, τα ιστορικά περιείχαν γεγονότα που προηγούνταν της 
ασθένειας και όχι πραγματικά αιτιώδεις διασαφηνίσεις. Το παράδειγμα του Ιπποκράτη σε 
προηγούμενη παράγραφο, δείχνει ότι κατέγραφε τις παρατηρήσεις του με καθαρά χρονολογική 
σειρά. Ένα τέτοιο ιστορικό ονομάζεται time-oriented medical record. Οι περιγραφές, 
αντικατοπτρίζουν κυρίως την ιστορία, όπως την αναφέρει ο ασθενής και οι συγγενείς του. Στην 
ιατρική του Ιπποκράτη, ήταν πολύ σημαντικό να υπολογιστεί η προγνωστική αξία των ευρημάτων. 
Και στην επίτευξη αυτού του στόχου, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι επαρκώς καταγραμμένες 
ιστορίες των ασθενειών. Το σπουδαιότερο έργο των γιατρών και των νοσοκόμων είναι να 
ανακουφίσουν τον πόνο, εντούτοις πρέπει να γνωρίζουν τα όριά τους και να απέχουν από άσκοπες 
παρεμβάσεις. Το όραμα του Ιπποκράτη αποτελεί μέχρι σήμερα το εφαλτήριο για τον όρκο ή 
υπόσχεση που δίνουν όλοι οι γιατροί πριν αρχίσουν να εξασκούν το λειτούργημά τους. 

Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, οι γιατροί στήριζαν τις παρατηρήσεις τους σε ό,τι άκουγαν, 
έπιαναν, έβλεπαν. Το 1816, ο Laennec εφηύρε το στηθοσκόπιο. Αυτό το όργανο συνέβαλε 
σημαντικά στις διαθέσιμες διαγνωστικές τεχνικές. Όταν περισσότερα διαγνωστικά όργανα, όπως το 
οφθαλμοσκόπιο και το λαρυγγκοσκόπιο, τέθηκαν στη διάθεση των γιατρών, αναπτύχθηκε μια 
ορολογία προκείμενου να εκφραστούν τα καινούρια ευρήματα αυτών των οργάνων. Η πρόοδος 
αυτής της νέας τεχνολογίας προκάλεσε την επέκταση του εύρους του ιστορικού του ασθενούς, από 
την ιστορία που διηγείτο ο ίδιος ο ασθενής και οι συγγενείς του στα ευρήματα του γιατρού και του 
νοσοκόμου. 

Λίγο μετά το 1880, ο Αμερικανός χειρουργός William Mayo σχημάτισε την πρώτη πολυ-κλινική, 
που έγινε η γνωστή τώρα Κλινική Mayo, στο Ρότσεστερ της Μινεσότα. Στην αρχή, εκεί, κάθε 
γιατρός κρατούσε ιατρικές σημειώσεις σε ένα προσωπικό βιβλίο χρεών και υποχρεώσεων. Το 
βιβλίο περιείχε χρονολογική έκθεση όλων των συναντήσεων με ασθενείς. Κατά συνέπεια, οι 
σημειώσεις που σχετίζονταν με έναν μόνο ασθενή μπορεί να απείχαν σελίδες, ανάλογα με την 
χρονική απόσταση των επισκέψεων. Έτσι, οι σκόρπιες σημειώσεις έκαναν πολύπλοκη την καλή, 
συνολική θεώρηση όλης της ιστορίας της νόσου ενός ασθενή. Επιπρόσθετα, μέρος των 
πληροφοριών σχετικά με τον ασθενή μπορεί να βρίσκονταν στα βιβλία άλλων γιατρών. Το 1907, η 
κλινική Mayo υιοθέτησε έναν ξεχωριστό φάκελο για κάθε ασθενή. Από αυτήν την καινοτομία 
προέκυψε το ασθενοκεντρικό ιατρικό ιστορικό. Όμως, 

το γεγονός ότι όλες οι σημειώσεις φυλάσσονταν σε έναν μόνο φάκελο, δεν σήμαινε ότι τηρούνταν 
και τα κριτήρια στα οποία έπρεπε να ανταποκρίνεται το περιεχόμενο αυτών των ιστορικών. Το 
1920, η διοίκηση της κλινικής Mayo συμφώνησε μια ελάχιστη ποσότητα δεδομένων που όλοι οι 
γιατροί ήταν υποχρεωμένοι να καταγράφουν. Αυτό το σύνολο των δεδομένων αποτελεί λίγο-πολύ 
τον σκελετό για το σημερινό ιατρικό ιστορικό. 

Παρά την πρωτοβουλία αυτή για την (πρώτο)τυποποίηση του ιστορικού των ασθενών, τα γραπτά 
τους περιεχόμενα ήταν συχνά μείγμα παραπόνων, αποτελεσμάτων εξετάσεων, σκέψεων, 
θεραπευτικών πλάνων και ευρημάτων. Αυτές οι άναρχες σημειώσεις δεν πρόσφεραν βαθιά γνώση, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ασθενών που εξετάζονταν για περισσότερες από μια ενοχλήσεις ή 
ασθένειες. Ο Weed άδραξε την ευκαιρία να βελτιώσει την οργάνωση του ιστορικού των ασθενών 
και στη δεκαετία του 1960 εισήγαγε το problem-oriented medical record. Σύμφωνα με αυτό, 
σε κάθε ασθενή αποδίδονταν ένα ή περισσότερα προβλήματα. Οι σημειώσεις καταγράφονταν για 
κάθε πρόβλημα ξεχωριστά σύμφωνα με τη δομή SOAP που σχηματίζεται από το Subjective: 
υποκειμενικό, Objective: αντικειμενικό, Assessment: αξιολόγηση (π.χ. διάγνωση) και Plan: η 
θεραπεία ή αγωγή. Εκτός από την περαιτέρω βελτίωση στην (πρώτο)τυποποίηση και διάταξη του 
ιστορικού του ασθενή, κύριος στόχος του μοντέλου SOAP είναι να αναπαραστήσει καλύτερα τη 
γραμμή κρίσης και λήψης αποφάσεων του θεράποντα. Φαίνεται ξεκάθαρα σε ποιο πρόβλημα 
αναφέρονται τα ευρήματα και το πλάνο της θεραπείας. Παρότι το problem-oriented ιστορικό του 
Weed έγινε εύκολα αποδεκτό σε επίπεδο ορθολογιστικό, αποδείχτηκε ότι στην πράξη απαιτούσε 
μεγάλη πειθαρχία προκείμενου να επιμείνει κανείς στη μέθοδο. Τα δεδομένα που σχετίζονται με 
περισσότερα από ένα προβλήματα πρέπει να καταγράφονται αρκετές φορές». 
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3.2.4 Μειονεκτήματα του Paper-based ιατρικού φακέλου  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για δεκαετίες (για να μην πούμε αιώνες), η λύση του paper-based 
ιατρικού φακέλου έχει χρησιμοποιηθεί με σχετική επιτυχία. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί 
ως βάση το χαρτί με το οποίο είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι άνθρωποι και πάντως σίγουρα 
οι ασχολούμενοι με τα ιατρικά πράγματα. Προσθετικά στην εξοικείωση του ανθρώπου με το χαρτί 
και τη γραφή (που είναι το βασικότερο πλεονέκτημα), μπορούμε να αναφέρουμε την ευκολία 
μεταφοράς του και το αυτόνομο της μεθόδου (π.χ. δεν χρειάζεται κάποια πρίζα με ρεύμα, ή 
υπολογιστής για να ανακτήσει κανείς το περιεχόμενο του φακέλου) [Guide to Medical 
Informatics, The Internet and Telemedicine by ENRICO COIERA, 1997]. Το χαρτί όμως ως 
υλικό έχει κάποια σημαντικά μειονεκτήματα: 

 Μπορεί να καταστραφεί εύκολα, ενώ είναι αρκετά επίπονη η διαδικασία της δημιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας. 

 Φθείρεται με τη χρήση ή τον χρόνο, οπότε έχει περιορισμένο χρόνο ζωής. 

 Είναι διαθέσιμο μόνο σε ένα μέρος την ίδια στιγμή. 

Παρόλα αυτά, τα σημαντικότερα προβλήματα που εμφανίζονται από τη χρήση ενός paper-based 
ιατρικού φακέλου δεν οφείλονται στο βασικό χρησιμοποιούμενο υλικό αλλά στο τι αυτό 
συνεπάγεται. Όταν, για παράδειγμα, ο ιατρός βρίσκεται μπροστά σε μια άδεια κόλλα χαρτί, 
κυριολεκτικά μπορεί να γράψει οτιδήποτε. Αυτό που θα γράψει δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι 
χρησιμοποιήσιμο από αυτούς που θα το διαβάσουν. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους 
λόγους, που ξεκινούν από πιθανόν δυσδιάκριτο γραφικό χαρακτήρα και φτάνουν μέχρι την 
παράλειψη σημαντικών στοιχείων που πιθανόν δεν απασχολούν τον συγγραφέα αλλά αποτελούν 
καίρια στοιχεία που πρέπει να ξέρει ο αναγνώστης. Με λίγα λόγια, το περιεχόμενο του ιατρικού 
φακέλου εξαρτάται στον μέγιστο βαθμό από την ικανότητα του συγγραφέα του να καταγράψει και 
να αποδώσει σωστά τα στοιχεία που το αποτελούν. Βέβαια, αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που 
οφείλεται αποκλειστικά στην προσέγγιση του paper-based ιατρικού φακέλου, αλλά στις διαδικασίες 
και την προσέγγιση που ακολουθούνται στη συμπλήρωση του ιατρικού φακέλου.  

Πάντως, δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το φαινόμενο συναντάται σχεδόν αποκλειστικά στην περίπτωση 
του paper-based ιατρικού φακέλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως έχουν δείξει διάφορες μελέτες 
πάνω στο θέμα [Disk and Steen, 1991], οι ιατρικοί φάκελοι είναι απροσπέλαστοι σε ποσοστό 30% 
του χρόνου σε μεγάλους οργανισμούς (νοσοκομεία, κ.λπ.), ενώ συνήθως το περιεχόμενό τους είναι 
διασκορπισμένο σε διαφορετικά σημεία: γραφεία ιατρών, νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, κ.λπ. 
Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η πληθώρα ιατρικών φακέλων σε έναν οργανισμό μπορεί να είναι 
μοιραία όσο αφορά την χρησιμοποίησή τους από τους εργαζόμενους σε αυτόν, μια και το κόστος 
σε χρόνο και χρήμα για τη σωστή αποθήκευση και ταξινόμηση πιθανόν χιλιάδων φακέλων είναι 
τεράστιο. Επίσης, στην περίπτωση του paper-based ιατρικού φακέλου δεν μπορούμε να μιλάμε για 
την άμεση χρησιμοποίηση του περιεχομένου πληθώρας ιατρικών φακέλων για έρευνα, μια και κάτι 
τέτοιο απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια (ανάγνωση των φακέλων, κωδικοποιημένη καταγραφή 
στοιχείων τους κ.λπ.) και το σημαντικότερο: χρόνο.  

Τέλος, έχει αποδειχθεί [Tang et al. 1994], [Guide to Medical Informatics, The Internet and 
Telemedicine by ENRICO COIERA, 1997] ότι το κλινικό προσωπικό κατ’ εξακολούθηση 
αποτυγχάνει στην ανεύρεση πληροφοριών από ένα paper-based ιατρικό φάκελο κατά τη διάρκεια 
μιας συνεδρίας με ασθενή: στη μελέτη 168 περιπτώσεων αποδείχθηκε ότι αναζητήθηκαν και δεν 
βρέθηκαν πληροφορίες σε ποσοστό 81%. Στο 95% αυτών των περιπτώσεων ο ιατρικός φάκελος 
δεν ήταν διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Τα ποσοστά ανά κατηγορία μη διαθέσιμης 
πληροφορίας ήταν 36% για πληροφορίες που αφορούσαν εργαστηριακές εξετάσεις και πράξεις, 
23% για φαρμακευτική και θεραπευτική αγωγή, 31% για ιατρικό ιστορικό και 10% για άλλες 
πληροφορίες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η μελέτη δεν εξετάζει τον αντίκτυπο που είχε η 
μη εύρεση της πληροφορίας στην εξέλιξη και το αποτέλεσμα της θεραπείας που τελικά 
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ακολουθήθηκε για τους ασθενείς αυτούς. Η πραγματικότητα πάντως είναι ότι, παρά τα 
μειονεκτήματα, υπάρχει τουλάχιστον ένα μέρος ιατρών που προτιμούν τον paper-based ιατρικό 
φάκελο στην καθημερινή τους κλινική ρουτίνα [Tange, 1995]. 

3.2.5 Η σημερινή κατάσταση 

Η μηχανογράφηση δεδομένων ιατρικής υφής δεν ξεκίνησε από την ανάγκη αντιμετώπισης των 
προβλημάτων του paper-based ιατρικού φακέλου. Όπως σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις 
μηχανογράφησης, οι πρώτες διαδικασίες που μηχανογραφήθηκαν ήταν αυτές που είχαν να κάνουν 
με τα οικονομικά δεδομένα και την διαχείριση πόρων ενός συστήματος. Έτσι λοιπόν και στην 
περίπτωση του ιατρικού χώρου, οι πρώτες προσεγγίσεις είχαν να κάνουν με τη μηχανογράφηση 
των λογιστηρίων των οργανισμών υγείας και κατόπιν με τη διαχείριση πόρων (κλινών, ραντεβού, 
κ.λπ.). Αυτό είναι φυσικό, μια και: 

 Γενικά, οι διαδικασίες που αφορούν αυτούς τους χώρους είναι πιο καλά ορισμένες (γενική 
λογιστική, διαδικασίες υποβολών καταστάσεων σε ασφαλιστικούς φορείς, κ.λπ.). 

 Υπήρχε άμεσο όφελος για τους οργανισμούς από άποψη χρόνου (μια και η 
μηχανογράφηση βελτιώνει σημαντικά το χρόνο ολοκλήρωσης τέτοιων διαδικασιών) και 
κόστους (μια και η μηχανογράφηση μειώνει τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό). 

 Σχετικά εύκολα, η μηχανογράφηση εκμηδένιζε την πιθανότητα ανθρώπινου (λογιστικού) 
λάθους. 

 Το προσωπικό που θα χρειαζόταν να εκπαιδευτεί σε νέες τεχνολογίες ήταν ποσοτικά 
σημαντικά μικρότερο (απ’ το αντίστοιχο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό) και κατά 
γενική ομολογία πιο εξοικειωμένο4 

 Τέλος, οι επενδύσεις που χρειάζονταν να γίνουν από τους οργανισμούς για την εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών, ήταν καθοριστικά μικρότερες τόσο σε λογισμικό όσο και σε υλικό ή 
εκπαιδεύσεις προσωπικού. με τέτοιου είδους μηχανές (PCs, τερματικούς σταθμούς). 

Σε αντίθεση, τομείς όπως ο ιατρικός φάκελος, εμφανίζουν αρκετές δυσκολίες στη μηχανογράφησή 
τους: 

 Δεν υπάρχουν καλά ορισμένες διαδικασίες. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει πρωτόκολλο 
περιγραφής των στοιχείων που πρέπει να καταγράφονται κατά την εξέταση ενός ασθενούς, 
μια και αυτό εξαρτάται πολύ από την πείρα του ιατρού, το ιατρικό πρόβλημα του ασθενή, 
την ειδικότητα του ιατρού, κ.λπ. 

 Δεν υπήρχε άμεσο όφελος για τους οργανισμούς, εκτός ίσως από την υποψία ότι θα 
βελτιωνόταν η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από τον οργανισμό, και αυτό, 
μάλιστα, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα [Evaluation of automated information systems 
in health care: an approach to classifying evaluative studies, Computer Methods and 
programs in Biomedicine, R.P. van der Loo, E.M. van Gennip, A.R. Bakker, A. 
Hasman, F.F. Rutten, 1995]. 

 Η εφαρμογή μηχανογράφησης δεν θα μπορούσε να εξαλείψει (ούτε καν να μειώσει 
αισθητά) την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, π.χ. στην περίπτωση μιας διάγνωσης. 

 Συνήθως οι απόπειρες μηχανογράφησης προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτούσαν την 
καταγραφή μεγάλου όγκου πληροφοριών από το ιατρικό προσωπικό με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των καθηκόντων τους και, κατά συνέπεια, 
την «εκ των έσω» απόρριψη τέτοιων συστημάτων. 

 Το ιατρικό προσωπικό συνήθως αντιμετώπιζε με δέος και φόβο την τεχνολογία. 
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Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι οι πρώιμες προσπάθειες μηχανογράφησης 
είχαν «φτωχό» user-interface (διαπροσωπία), κάτι που δυσχέραινε ιδιαίτερα τη χρησιμοποίησή της 
από ανθρώπους που αντιμετώπιζαν έτσι κι αλλιώς αυτή τους την υποχρέωση ως πάρεργο. 

Τα παραπάνω στοιχεία οδήγησαν στη σημερινή πραγματικότητα όπου πολύ λίγοι φορείς υγείας 
μπορούν να υποστηρίξουν ότι διαθέτουν ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή. Σχεδόν σε όλους, υπάρχουν 
πληροφοριακά συστήματα, τα οποία όμως σε πολύ μικρό βαθμό αφορούν κλινικά στοιχεία για 
τους ασθενείς. Μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχειριστικο-κεντρικά πληροφοριακά συστήματα. 
Περιφερειακά σε αυτή την προσέγγιση, υπάρχουν τμήματα ιατρικής πληροφορίας που 
καταγράφονται ηλεκτρονικά ή, ακόμα συχνότερα, παράγονται με τη βοήθεια μηχανογραφικών 
λύσεων, όπως για παράδειγμα τα εργαστήρια ενός νοσοκομείου. Σπάνια όμως τέτοιου είδους 
πληροφορίες συνθέτουν μια συνολική εικόνα για τον ασθενή, μια και αποτελούν ένα μικρό συνήθως 
μέρος της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις πιο επιτυχημένες εφαρμογές ηλεκτρονικού 
φακέλου ασθενή [The impact of the HELP computer system on the LDS Hospital paper 
medical record, G.J. Kuperman, R.M. Gardner], κατάφερε να καταστήσει ηλεκτρονικά διαθέσιμα 
τα ιατρικά στοιχεία των ασθενών σε ποσοστό 25% επί του συνόλου, μόνο. Τα υπόλοιπα στοιχεία 
εξακολουθούσαν να είναι με τη μορφή εγγράφων. Εξάλλου, τις περισσότερες φορές η πληροφορία 
είναι διασκορπισμένη όχι μόνο σε διαφορετικούς οργανισμούς υγείας, αλλά ακόμα και στον ίδιο 
τον οργανισμό που συνήθως χρησιμοποιεί διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα. 

3.2.6 • Είδη ιατρικών φακέλων 

Όπως αναφέραμε και στο πρώτο κεφάλαιο δεν υπάρχει ευρύτερη συναίνεση για το πως ορίζεται η 
έννοια του ιατρικού φακέλου, για μια κοινή για όλους ονομασία, καθώς και για το περιεχόμενό του. 
Υπάρχει ένας ακαδημαϊκός ορισμός από το Institute of Medicine (ΙοΜ - ΗΠΑ), που ονομάζει 
τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο CPR (Computer-based Patient Record) και αντικατοπτρίζει, 
κυρίως, το όραμα για τη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και όχι την εφικτή υλοποίηση ενός 
τέτοιου συστήματος. Παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την έκθεση του IοM με θέμα «The 
Computer-based Patient Record: An Essential Technology for Health Care»: «A computer-
based patient record (CPR) is an electronic patient record that resides in a system specifically 
designed to support users by providing accessibility to complete and accurate data, alerts, 
reminders, clinical decision support systems, links to medical knowledge, and other aids. Future 
patient records should support patient care and improve its quality, enhance productivity and 
reduce administrative costs, support clinical and health services research, accommodate future 
developments, and ensure patient data confidentiality». Στην Ευρώπη επικρατεί κυρίως ο όρος 
Electronic Health(Care) Record (EHR), αναφέρεται επίσης ως Continutity of Care record 
(CCR), ενώ τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και περισσότερο ο όρος Citizen Health Record 
(CHR). Σχετικά με το τελευταίο μπορούμε να κάνουμε δυο παρατηρήσεις: 

1. Αντικαταστάθηκε ο όρος Patient (ασθενής) από το Citizen (πολίτης). Η αλλαγή αυτή είναι 
περισσότερο από μια απλή αντικατάσταση λέξης. Δίνει το στίγμα της νέας πολιτικής που πρέπει να 
ακολουθηθεί στον ευρύτερο χώρο της υγείας: η πρόληψη θα πρέπει να είναι η βάση κάθε 
σύγχρονου συστήματος υγείας. Επιπλέον, το συνεχώς ζητούμενο είναι η ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών ο πολίτης από ασθενής γίνεται καταναλωτής υπηρεσιών υγείας και 
συνεπώς είναι πιο απαιτητικός. Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την αλλαγή που επιφέρει η 
νέα αυτή θεώρηση του ιατρικού φακέλου στο περιεχόμενό του: Θα πρέπει να περιλαμβάνει 
στοιχεία που πιθανόν πριν, λόγω της problem-oriented προσέγγισης, δεν είχαν θέση στον ιατρικό 
φάκελο όπως για παράδειγμα, εμβόλια, προγραμματισμός ραντεβού, κ.λπ. 

2. Εξαλείφθηκε ο όρος Electronic. Αυτό βέβαια δεν υπονοεί την οπισθοχώρηση στην απόφαση 
μηχανογράφησης του ιατρικού φακέλου. Το αντίθετο μάλιστα: σήμερα είναι αδιανόητο να 
αναφερόμαστε σε ιατρικό φάκελο και να μην υπονοούμε την ηλεκτρονική του μορφή.. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

209 

Τον όρο Citizen Health Record (Φάκελος Υγείας του Πολίτη, ΦΥΠ) φαίνεται να υιοθετεί και η 
χώρα μας, , παρότι δεν τον έχει ακόμα εφαρμόσει. Οι κατά περιόδους ορολογίες έχουν αλλάξει 
και στη κρατική βιβλιογραφία θα αντλήσει κανείς τους όρους Ηλεκρονικός Φάκελος Ασθενούς 
(ΗΦΑ), πιο κοντά στην αγγλοσαξωνική προσέγγιση, το όρο Ηλεκτρονικό Φάκελος Υγείας 
(ΗΦΥ), κλπ. Ποιες είναι όμως οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ο Φάκελος Υγείας του 
Πολίτη. Καταρχήν, θα πρέπει να καλύπτει την καταγραφή και συντήρηση του περιεχομένου του 
ιατρικού φακέλου και επιπλέον να αντιμετωπίζει επιτυχώς όλα τα προβλήματα που προκύπτουν 
από την ηλεκτρονική φύση του, όπως: 

 Ασφάλεια: πρέπει να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, να πραγματοποιείται πιστή 
καταγραφή των κλινικών ενεργειών και των ενεργειών του χρήστη, ταυτοποίηση του 
χρήστη και έλεγχος πρόσβασης. 

 Διασυνδεσιμότητα: είναι αναγκαία η δυνατότητα διανομής και ανταλλαγής δεδομένων σε 
σημασιολογικό επίπεδο. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο την αναγνωσιμότητα των δεδομένων 
από ανθρώπους αλλά και την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων από άλλα 
συστήματα 

 Ευρύτητα-περιεκτικότητα: πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης μιας ευρείας 
γκάμας πρακτικών στο χώρο της ιατρικής φροντίδας, υποστήριξης πολλών τύπων 
δεδομένων, υποστήριξης εισαγωγής δεδομένων σε δομημένη μορφή καθώς και σε μορφή 
ελευθέρου κειμένου. 

 Μεταφερσιμότητα: θα πρέπει τα συστήματα να είναι μεταφέρσιμα και συνενώσιμα μεταξύ 
ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από το υλικό, το λογισμικό και την εθνική γλώσσα που 
χρησιμοποιεί ο καθένας. 

 Εξέλιξη: πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης ιατρικού φακέλου για μακρά 
χρονικά διαστήματα, μέσω της συμβατότητας επεξεργασίας του ιατρικού φακέλου από 
προηγούμενες και επόμενες εκδόσεις συστημάτων λογισμικού. 

 Επεκτασιμότητα 

 Διαθεσιμότητα 

 Ευρεία χρήση προτύπων 

3.2.7 Ιατρικός φάκελος και προτυποποίηση εισαγωγής δεδομένων 

Η μελέτη και η συλλογή δεδομένων σχετικά με τον βασισμένο σε υπολογιστή ιατρικό φάκελο, θα 
πρέπει να συνοδεύεται από την γενικότερη κατανόηση των περιεχομένων και των λειτουργιών του 
αυτού. Ο ιατρικός φάκελος λειτουργεί σαν ένα ενεργό συστατικό της γενικότερης διαδικασίας 
ιατρικής φροντίδας. Περιέχει πληροφορία για την εξέλιξη και την έκβαση της ιατρικής περίθαλψης 
του ασθενή με στόχο την βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας που του προσφέρεται. Αν 
συνοδεύεται και από βάσεις γνώσεων για τη ιατρική και κατάλληλα ίσως προγράμματα για την 
εξαγωγή ιατρικών συμπερασμάτων, τότε τα δεδομένα του ιατρικού φακέλου θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν σαν βοηθητικά στοιχεία για τη υποστήριξη αποφάσεων από τέτοια συστήματα 
[McDonald and Tierney 1986]. 

Ο ιατρικός φάκελος βρίσκει πολλές ακόμα εφαρμογές κατά την διάρκεια ενός περιστατικού 
ασθενείας. Σαν μόνιμη πληροφορία είναι το πρώτο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορία για την κατάσταση της υγείας του ασθενή, την εξέλιξη κάποιας 
ασθένειας και τα αποτελέσματα της θεραπείας του. Στον ιατρικό φάκελο η πληροφορία που 
συλλέγεται και αποθηκεύεται θα πρέπει να είναι ακριβής και πλήρης. Στον παρακάτω πίνακα. 
φαίνονται το εύρος και η ποικιλία πληροφορίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την δημιουργία 
ενός πλήρους ιατρικού φακέλου [Levy and Lawrance 1992]. 
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Πίνακας 31 Πηγές από τις οποίες αντλούνται πληροφορίες για τον ασθενή 

 

Ο μεγάλος αυτός αριθμός πηγών πληροφορίας για την συλλογή και την χρήση των ιατρικών 
δεδομένων θέτει αρκετά προβλήματα στην δημιουργία του ιατρικού φακέλου. Η ενοποίηση της 
πληροφορίας που προέρχεται από διάφορες πηγές, παραμένει ένα ερευνητικό θέμα για τον Ιατρικό 
Φάκελο. Αν και αρκετά προβλήματα έχουν επιλυθεί, παραμένουν ακόμα πολλά σημαντικά 
ζητήματα να ερευνηθούν. Θα ήταν όμως λάθος για τον σχεδιαστή ενός ιατρικού φακέλου, να 
ασχοληθεί παραπάνω από ότι χρειάζεται με την συλλογή των δεδομένων, ιδιαίτερα αν αυτό γίνει σε 
βάρος προσπαθειών που έχουν να κάνουν με τον σοβαρό σχεδιασμό του συστήματος. 

 

3.2.7.1 Πληροφορία που συλλέγεται από το ιατρικό προσωπικό 

Συγκεκριμένες ανάγκες που υπάρχουν απαιτούν την χρήση ειδικά προσαρμοσμένων φορμών για 
την εισαγωγή δεδομένων. Ένα απλό σύστημα αποτελούμενο από λογισμικό υλικό και τερματικά 
μάλλον δεν είναι αρκετό για την συλλογή όλων των ιατρικών δεδομένων.  Σε αυτό το υποκεφάλαιο 
εξετάζονται δύο βασικές προτάσεις σχετικά με την συλλογή των δεδομένων: 

 Πρόταση 1: Κάθε γεγονός πρέπει να καταγράφεται μια και μόνο μία φορά και κατά το 
δυνατό άμεσα σε σχέση με την εμφάνισή του 

 Πρόταση 2: Η πληροφορία θα πρέπει να καταγράφεται γενικά από αυτόν που την 
δημιουργεί πρώτος. 

 

Η καταγραφή της πληροφορίας μία μόνο φόρα μειώνει και τα λάθη και το κόστος. Πρακτικά, δεν 
είναι συνήθως δυνατό να κατασκευαστούν συστήματα τα οποία εφαρμόζουν αυτήν την αρχή σε 
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ουσιαστικό βαθμό. Η δεύτερη πρόταση είναι περισσότερο διαπραγματεύσιμη. Σχετίζεται 
περισσότερο με τα δεδομένα τα οποία εισάγονται από τους επαγγελματίες του ιατρικού χώρου 
(γιατρούς, νοσοκόμες κλπ). 

 

Πρόταση 1: Καταγραφή των δεδομένων μία μόνο φορά – Παγίδες και προβλήματα 

Αν και ένα δεδομένο πρέπει να καταχωρείται μία μόνο φορά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 
πρέπει να είναι διαθέσιμο σε πολλά μέρη. Αν και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
φτάνουν τελικά στον ιατρικό φάκελο οι λεπτομέρειες όπως το που βρίσκεται το δείγμα, κάποιο 
νούμερο που το προσδιορίζει και άλλα παρόμοια πράγματα κρατούνται εσωτερικά σαν μέρος της 
διαδικασίας ελέγχου και λειτουργίας του εργαστηρίου. Πληροφορία κοινή ανάμεσα στις βάσεις 
γνώσεων και αναφορές πρέπει να συλλέγεται μια φορά αλλά να είναι σε ευρεία κοινή χρήση. Η 
πρόταση της μίας μόνο εισαγωγής υπονοεί την αυτόματη και ορθή προώθηση, συγχρονισμό και 
συντήρηση αυτής της πληροφορίας. 

Δυστυχώς η ευθύνη της εισαγωγής δεδομένων ανατίθεται συνήθως σε προσωπικό γραφείου αντί 
στον γιατρό ή τη νοσοκόμα που έχει άμεση επαφή με τον ασθενή. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό 
έχει να κάνει με φυσικούς χώρους, τα τερματικά, το σχεδιασμό του συστήματος και του 
λογισμικού και βέβαια σχετικοί παράγοντες που έχουν να κάνουν με την  εκπαίδευση και την 
αντιμετώπιση που έχουν οι επαγγελματίες του χώρου (γιατροί, νοσοκόμες) απέναντι σε τέτοιου 
είδους συστήματα. Αντίθετα πολλές παρατηρήσεις που θα πρέπει να καταγραφούν και να 
καταχωρηθούν στο σύστημα λαμβάνουν χώρα στο κρεβάτι του ασθενή (Point of care). 

Η συντριπτική πλειοψηφία του ιατρικού προσωπικού σε ένα νοσοκομείο έχει την πεποίθηση ότι η 
εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα είναι εργασία κάποιου υπαλλήλου, για την οποία δεν αξίζει να 
χάνουν το χρόνο τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα του οποίου η λύση μπορεί να 
αναζητηθεί κυρίως στα προγράμματα σπουδών των αντιστοίχων σχολών φοίτησης για το ιατρικό 
προσωπικό. Εκεί πρέπει να δίνεται συνεχώς έμφαση στο πόσο σημαντική είναι η συλλογή των 
δεδομένων. 

 

Πρόταση 2: Καταγραφή δεδομένων από τον Αρχικό Παρατηρητή 

Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι να εξασφαλίσει και να διατηρήσει την ποιότητα και τη 
διαχρονικότητα των δεδομένων. Μερικές φορές βέβαια αυτοί οι δύο στόχοι είναι ανταγωνιστικοί. 

Μια πρωταρχική ερώτηση είναι: Μπορούν οι γιατροί να πεισθούν ώστε να χρησιμοποιούν 
πληκτρολόγιο ή άλλη νεότερη συσκευή καταγταφής; Η περίπτωση της καταχώρησης των 
δεδομένων από τους γιατρούς που είναι στην πηγή της πληροφόρησης βοηθά πολύ στην βελτίωση 
της ακριβείας και της εγκυρότητας. Από την άλλη μεριά είναι γεγονός πως τα συστήματα τα οποία 
βασίστηκαν στη χρήση του πληκτρολογίου από τους γιατρούς απέτυχαν. Στις περισσότερες των 
περιπτώσεων η συνεργασία των γιατρών στην εισαγωγή των δεδομένων είναι πολύ περιορισμένη με 
αποτέλεσμα τη δουλειά να αναλαμβάνει υποστηρικτικό προσωπικό.  

Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι περισσότεροι γιατροί δεν μπορούν να πληκτρολογήσουν γρήγορα οπότε 
αποφεύγουν αυτού του είδους την εργασία. Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι ότι ο / η 
γιατρός εξετάζει τους ασθενείς και το γραμματειακό προσωπικό εισάγει τα δεδομένα. Ένα 
σημαντικό θέμα εδώ είναι η δυνατότητα των γιατρών να εκχωρούν το δικαίωμα καταγραφής 
ιατρικών δεδομένων στο προσωπικό τους αλλά πέραν αυτού υπάρχουν και άλλα ζητήματα που 
απασχολούν όπως η αναζήτηση απλότητας και ταχύτητας στην καταγραφή των δεδομένων. 
Δυστυχώς δεν έχει προσεγγιστεί ακόμα η άνεση που προσφέρει το χαρτί και το στυλό με οριστικό 
τρόπο. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται παραδείγματα καταγραφής συστημάτων φωνής, χρήσης 
touchscreen, κλπ αλλά με μικρά μέχρι τώρα αποτελέσματα.. Ίσως η τεχνολογία αναγνώρισης 
φωνής να βοηθήσει στο μέλλον σε αυτή την κατεύθυνση. Η ουσία είναι πως πρέπει να αναζητηθούν 
μέθοδοι για μηχανογραφημένη συλλογή και καταγραφή των δεδομένων είτε άμεσα από τους 
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γιατρούς είτε έμμεσα με καταγραφή από γραμματειακό προσωπικό και στην συνέχεια έγκριση ή 
απόρριψη της εισαχθείσας πληροφορίας από τους γιατρούς που έχουν την ευθύνη της εγκυρότητας 
των δεδομένων. 

 

3.2.7.2 Άμεση λήψη της πληροφορίας από τον ασθενή 

Για πολλά χρόνια ο τρόπος καταγραφής του ιστορικού του ασθενή ήταν η χρήση 
ερωτηματολογίων στα οποία απαντούσε ο ασθενής. Οι προσπάθειες του Slack σε αυτή την περιοχή 
ήταν αξιοσημείωτες. Αυτός μεταξύ άλλων έδειξε την σπουδαιότητα τηε ύπαρξης ιστορικού ασθενή 
οργανωμένο από ηλεκτρονικό υπολογιστή [Slack 1984]. Πολλές εργασίες έχουν δείξει ότι οι 
ασθενείς θα δέχονταν να γίνεται η καταγραφή του ιατρικού ιστορικού τους σε υπολογιστές. Πολλοί 
ασθενείς εκτιμούν περισσότερο την χωρίς άγχος αλληλεπίδραση με ένα τερματικό από την 
αναμονή σε κάποια ουρά για την καταγραφή του ιατρικού ιστορικού τους. Είναι σαφές ότι αυτός ο 
τρόπος καταγραφής του ιατρικού ιστορικού θα πρέπει να ερευνηθεί και να αξιολογηθεί. 

 

3.2.7.3 Συλλογή πληροφορίας στα εργαστηριακά όργανα 

Τα τελευταία 30 χρόνια λίγες περιοχές παρουσίασαν τόσο μεγάλη ανάπτυξη τόσο στην σημασία 
όσο και στην πρακτική της ιατρικής καθώς και στο μέγεθος των συναλλαγών όσο τα κλινικά 
εργαστήρια.. Οι εργαστηριακές εξετάσεις έχουν πλέον μεγάλη σημασία και συνεισφορά στην 
σωστή διάγνωση. Ο αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων που είναι πλέον συνηθισμένες για τον 
καθένα , έχει παρουσιάσει μεγάλη αύξηση. Εάν υπάρχει κάτι επιτυχημένο στην ιστορία της χρήσης 
υπολογιστών για την παροχή υπηρεσιών υγείας αυτό είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα 
Εργαστηρίων (Lab Information Systems – LIS). Σχεδόν όλα τα εργαστήρια από το μεγαλύτερο 
μέχρι το μικρότερο έχουν αυτοματοποιήσει τουλάχιστον τα αναλυτήριά τους. Πολλά εργαστήρια 
έχουν αυτοματοποιήσει την λήψη, την αποθήκευση και την παρουσίαση των εργαστηριακών 
δεδομένων με χρήση κάποιου LIS. Οι αναλυτές των εργαστηρίων πωλούνται πλέον με έτοιμες τις 
διασυνδέσεις για επικοινωνία με κάποιο πληροφοριακό σύστημα. 

Υπάρχουν πλέον πολλά εμπορικά πληροφοριακά συστήματα εργαστηρίου (Π.Σ.Ε ή LIS.) 
διαθέσιμα. Πολλά από αυτά παρέχουν λειτουργίες που προχωρούν πολύ πιο πέρα από την απλή 
καταγραφή και αναζήτηση των ιατρικών αποτελεσμάτων. Ένα πλήρες Π.Σ.Ε. θα πρέπει να δέχεται 
πολλές εντολές για εξετάσεις από άλλες μονάδες, να προετοιμάζει φόρμες για την εισαγωγή των 
αποτελεσμάτων, να καταγράφει και να παρακολουθεί την παρουσία των δειγμάτων στο εργαστήριο 
και τέλος να στέλνει τα αποτελέσματα στις μονάδες απ’ όπου αυτά ζητήθηκαν. Ο τρόπος 
καταγραφής των εντολών για εξετάσεις προφανώς ποικίλει και συμπεριλαμβάνει εντολές γραμμένες 
σε χαρτί, μετάδοση μέσω ίσως του γενικότερου πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου 
καθώς και εισαγωγή από διάφορους σταθμούς εργασίας που βρίσκονται ίσως σε συγκεκριμένες 
θέσεις στο χώρο του εργαστηρίου. 

Τα κλινικά εργαστήρια έχουν γίνει σχεδόν απόλυτα εξαρτώμενα από τα αντίστοιχα πληροφοριακά 
συστήματα. Το να πειστεί ένας παθολόγος να εγκαταστήσει ένα Π.Σ.Ε. δεν αποτελεί πλέον 
πρόβλημα.. Το πρόβλημα έγκειται στην ενοποίηση και ολοκλήρωση των δεδομένων του Π..Σ.Ε. 
με σχετική πληροφορία που υπάρχει ήδη σε ηλεκτρονική μορφή σε κάποιο άλλο τμήμα του 
εκάστοτε νοσοκομείου. 
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3.2.7.4 Συλλογή πληροφορίας για τον ασθενή μέσω συσκευών παρακολούθησης 

Οι ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων (bedside monitors) των 
ασθενών λαμβάνουν και αναλύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων τα οποία θα ήταν ίσως χρήσιμο 
να υπάρχουν σε κάποια μορφή στον ιατρικό φάκελο του ασθενή. Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμα 
διεθνή πρότυπα τα οποία να χρησιμοποιούνται από τις διάφορες αυτές συσκευές και μονάδες (ούτε 
για την ονοματολογία ούτε για την κλίμακα μονάδων των βιοσημάτων του ασθενή που μετρούνται 
ούτε ακόμα και για την μορφή των αρχείων που παράγονται, την κωδικοποίηση που 
χρησιμοποιείται κλπ). Πολλές από αυτές τις συσκευές επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδομένων σε 
μορφή ASCII μέσω της σειριακής θύρας (RS-232 interface). Η άμεση όμως εισαγωγή δεδομένων 
από αυτές τις συσκευές σε ένα κεντρικό πληροφοριακό σύστημα και επομένως και στον 
ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο είναι κάτι που δεν συμβαίνει σχεδόν πουθενά. Αυτό που συνήθως 
γίνεται είναι να καταχωρούνται κάποια τμήματα της καταγεγραμμένης πληροφορίας στον ιατρικό 
φάκελο και αυτό είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αυτόματα. Σε άλλες περιπτώσεις 
αυτό που γίνεται είναι να βγαίνουν αντίτυπα της πληροφορίας που έχει προκύψει από τέτοιες 
συσκευές και να καταχωρούνται στο φάκελο του ασθενή. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις δεν 
υπάρχει τρόπος να καταχωρείται αυτόματα τέτοια πληροφορία στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. 
Είναι και εδώ σαφής η ανάγκη για πιο αποτελεσματική ολοκλήρωση των δεδομένων που 
παράγονται από τέτοιες συσκευές παρακολούθησης και χρήσης τους στον ηλεκτρονικό ιατρικό 
φάκελο. 

3.2.7.5 Ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή και τα οικονομικά στοιχεία    

Η συλλογή δεδομένων σε σχέση με το κόστος νοσηλείας είναι σήμερα ο κύριος στόχος των 
περισσότερων Π.Σ.Ν. Η ιδέα είναι ότι αντί να είναι αυτός ο πρωταρχικός στόχος η συλλογή των 
οικονομικών στοιχείων θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σαν ένα σημαντικό αλλά φυσικό 
επακόλουθο ενός πλήρους και επαρκούς ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου. Η ανάγκη των 
νοσοκομείων για επαρκή πληροφορία σε ότι αφορά τα κόστη, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα 
έσοδα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη της πληροφορίας 
σχετικά με τον λογαριασμό του ασθενή καθ ‘ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο. 
Αυτή η ανάγκη μπορεί βέβαια να ικανοποιηθεί από ένα σύστημα προσανατολισμένο στην 
ιατρική πληροφορία με τον φάκελο του ασθενή σαν το κέντρο πάνω στο οποίο χτίζεται όλη η 
πληροφορία – το κέντρο ανάπτυξης του όλου συστήματος. 

Η έμφαση στα οικονομικά στοιχεία έχει καταλήξει στην ανάπτυξη συστημάτων για την 
καταχώρηση των χρεώσεων και την δημιουργία πολλών ανεξάρτητων υποσυστημάτων για την 
ανάλυση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Αν η προσπάθεια που έγινε για ανάπτυξη 
τέτοιου είδους συστημάτων είχε συνοδευτεί από αντίστοιχη προσπάθεια να καταγραφεί το 
περιεχόμενο (ή τα αποτελέσματα) των ιατρικών πράξεων που δημιούργησαν αυτές τις 
χρεώσεις, τότε ο ηλεκτρονικός ιατρικός  φάκελος θα ήταν ήδη σε πολύ προχωρημένο στάδιο. 

Υπήρχαν σημαντικοί λόγοι που στο παρελθόν αποφεύχθηκε η δημιουργία Π.Σ.Ν. τα οποία να 
είναι προσανατολισμένα στα ιατρικά δεδομένα. Σήμερα πολλές από τις δυσκολίες για την συλλογή 
δεδομένων, διαπροσωπειών (interface) με τους χρήστες και πρόσβασης σε αποθηκευμένες 
πληροφορίες έχουν εξαφανιστεί από την πρόοδο της τεχνολογίας. Η δυνατότητα για καταγραφή 
των διαδικασιών αλλά και των αποτελεσμάτων τους μπορεί να φέρει επανάσταση στις δυνατότητες 
των υπόχρεων να ελέγξουν την ποιότητα και το κόστος της ιατρικής φροντίδας. 

Σήμερα η τεχνολογία είναι έτοιμη όσο ποτέ να καταγράψει τα στοιχεία του ιατρικού φακέλου, 
είτε αυτός είναι ένας απλός φάκελος σε ένα ιατρείο, μέχρι το Φάκελο Υγείας του Πολίτη που 
θα περιέχει όλα τα δεδομένα υγείας του. 
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3.3 Ιατρικές Κωδικοποιήσεις: ο βασικός πυλώνας 

3.3.1 Ποια είναι τα οφέλη 

Η αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων υγείας στηρίζεται στην αξιοποίηση 
δεικτών από την συλλογή και καταγραφή αξιόπιστων δεδομένων. Κατά συνέπεια, ακολουθώντας 
δόκιμες προσεγγίσεις ποιότητας στην Υγεία όπως αυτή του Donabedian (Donabedian, 1980; 
1982;1985; 1993; Donabedian & Bashshur, 2003), η οποία ορίζει τη μονάδα υγείας ως σύστημα 
βάσει του τρίπτυχου: πόρων και δομής (inputs and structure), διαδικασιών (process) και εκροών - 
αποτελεσμάτων (outcomes), απαιτείται η χρήση δεδομένων σε κωδικοποιημένη μορφή όπου αυτό 
είναι τεχνικά εφικτό, ήτοι κωδικοποιήσεις. 

Μια κωδικοποίηση είναι ο ορισμός ενός κωδικού σε μια οντότητα. Υπάρχουν πολλών ειδών 
κωδικοποιήσεων, στη σημειολογία όμως κυριαρχούν δύο είδη: οι ταξινομήσεις (classifications) οι 
οποίες έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την απονομή κωδικών σε οντότητες έτσι ώστε η οντότητα 
αυτή να ορίζεται κατά το δυνατόν αμφι-μονοσήμαντα, και οι ονοματολογίες (nomenclatures) οι 
οποίες είναι ταξινομημένες συλλογές συνδεδεμένων όρων. Παράδειγμα ταξινόμησης είναι το 
International Classification of Diseases (ICD, http://www.who.int/whosis/icd10/) της παγκόσμιας 
οργάνωσης υγείας ενώ ονοματολογία είναι η κωδικοποίηση SNOMED (http://www.snomed.org). 
Άλλες έννοιες κωδικοποίησης είναι οι θησαυροί λέξεων (thesaurus), οι ταξινομίες (taxonomies) και 
οι επίσημες ορολογίες (formal terminologies). Στον πίνακα 1 αναφέρονται ορισμένες από τις 
υφιστάμενες κωδικοποιήσεις στην Υγεία. Ιστορικά η αρχαιότερη κωδικοποίηση στην Υγεία 
δημιουργήθηκε για ιατροδικαστικούς σκοπούς στην Αγγλία και είναι η «London Bills of 
Mortality» από το 1662. Επίσης, η κωδικοποίηση κατά ICD ξεκίνησε το 1901 στην έκδοση 1 και 
σήμερα βρίσκεται σε χρήση η έκδοση 10. Αντίστοιχα η SNOMED ξεκίνησε το 1928 (SNOMED 
RT) και εμπλουτίζεται συνεχώς περιλαμβάνοντας περισσότερους από 361.800 ιατρικούς όρους, 
975.000 περιγραφές και 1.470.000 σημειολογικές διασυνδέσεις στην έκδοση SNOMED CT 
(2004). 

Πίνακας 32 Βασικές κωδικοποιήσεις στην Υγεία 

 

Εθνικά Σύνολα - Μητρώα 

Ιατρικές Πράξεις 

Ιατρικές Κωδικοποιήσεις 

Λοιπές Κωδικοποιήσεις 

Πρότυπα Ανταλλαγής Δεδομένων 

Διοικητικό-Οικονομικές Κωδικοποιήσεις 

Έρευνα

Master Patient Index 
Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΑΜΚΑ) 
Βασικές Οντότητες - Βιβλιοθήκες 
Ιατρικός Φάκελος: OpenEHR / HL7-RIM 

IICCDD--1100--PPCCSS / CPT – ΗΠΑ 
CCI – Καναδάς 
CCAM – Γαλλία 
HCPCS, CPT, OPCS-4 – Η.Β. 

ICD 10 – WHO 
SNOMED –CAP 
ICPC 2- WONCA 

ATC/DDD ή NCD (Φάρμακα) 
GMDN – Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισμός 

HL7 (version 2.x / Version 3) 
HL7 / CDA (πρότυπα εγγράφων) 
DICOM 3.0 (Ιατρικές Εικόνες) 

Διπλογραφικό (ΠΔ 146/2003) 
DRGs 
NCDP (e-claiming) 
Μητρώα Υλικών / Προμηθευτών 

Arden Syntax (HL7), OWL, 
GELLO (HL7), Semantic Web, 
GLIF, XML Topic Maps 
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3.3.2 Γιατί απαιτούνται κωδικοποιήσεις στα πληροφοριακά συστήματα; 

Η χρήση κωδικοποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα στη Υγεία δίνει τη δυνατότητα για 
συστηματική, τυποποιημένη και αξιοποιήσιμη καταγραφή πληροφοριών που επιτρέπει την τήρηση 
ιατρικού ιστορικού, την υποστήριξη της διάγνωσης και τη γενικότερη αναβάθμιση της 
υγειονομικής περίθαλψης. Επιτρέπει επίσης ενδελεχείς αναλύσεις και συγκρίσεις δεδομένων με 
στόχο τη τήρηση στατιστικών δεδομένων που αφορούν στη Δημόσια Υγεία.  

Επίσης η χρήση κωδικοποιήσεων επιτρέπει στη διοίκηση των μονάδων υγείας να πετύχουν τον 
βέλτιστο επιμερισμό του κόστους ανά ιατρική πράξη για παράδειγμα, ενώ επιτρέπει τον σωστό 
προγραμματισμό των προμηθειών και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων προκειμένου να 
επιτευχθούν οι απαιτούμενοι στρατηγικοί στόχοι. Σε επίπεδο Πολιτικής Ηγεσίας, οι 
κωδικοποιήσεις επιτρέπουν την ορθή τεκμηρίωση και λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την 
Εθνική Πολιτική Υγείας αλλά και δημιουργούν τις συνθήκες για την εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα και οδηγίες. 

Επιπλέον σε κλινικό επίπεδο η χρήση κωδικοποιήσεων επιτρέπει την ενίσχυση της ποιότητας 
διαγνώσεων, τη μείωση του χρόνου αναμονής του Πολίτη, την ενίσχυση της ιατρικής έρευνας και 
τη δραστική μείωση ιατρικών σφαλμάτων.  

Όσον αφορά την αποφυγή ιατρικών λαθών και δυσμενών περιστατικών χορήγησης φαρμακευτικών 
σκευασμάτων, μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο (HMSO, 2000), στις Η.Π.Α. (Kohn, Corrigan, and 
Donaldson, 2000), Αυστραλία (QAHCS, 1995), και άλλες χώρες αναφέρουν ότι υπάρχουν υψηλά 
ποσοστά δυσμενών φαρμακευτικών περιστατικών που οδηγούν σε βλάβες της υγείας των ασθενών. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι το 10% των εσωτερικών ασθενών έχουν εμπλακεί σε 
παρόμοια περιστατικά με μεγάλες ή μικρότερες επιπτώσεις στην υγεία τους, το κόστος των οποίων 
υπολογίζεται > 3 δισεκατομμύρια λίρες μόνο για τις επιπλέον μέρες νοσηλείας. Στις ίδιες μελέτες 
αναφέρεται ότι λανθασμένες χορηγήσεις φαρμάκων είναι υπεύθυνες για το 1/4  των ιατρικών λαθών 
που έχουν ως αποτέλεσμα την απειλή της υγείας ασθενών.  

Συνεπώς έχει αναγνωριστεί διεθνώς ότι η χρήση πληροφοριακών συστημάτων κατά τη 
συνταγογράφηση,  για παράδειγμα συστήματα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescribing), 
ηλεκτρονικής παραγγελίας (computer based patient order entry), χρήση γραμμωτού κώδικα κλπ., 
έχουν σημαντικά μειώσει τον αριθμό λαθών. 

Στην Ιταλία αντίστοιχα κάθε χρόνο εκτιμάται ότι χάνουν τη ζωή τους 14.000 ασθενείς από ιατρικά 
λάθη. Στις Η.Π.Α. πεθαίνουν κάθε χρόνο περισσότεροι άνθρωποι από ιατρικά λάθη παρά από 
τροχαία, καρκίνο του μαστού, AIDS, κ.λπ. Όλες οι μελέτες δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι πολλά 
ιατρικά λάθη αλλά και θάνατοι θα μπορούσαν να αποφευχθούν αν μπορούσαν να συλλέγονται 
αξιόπιστα ιατρικά δεδομένα για αυτά, ώστε να αποκαλύπτονται τα αίτια. Τα παραπάνω σχετίζονται 
άμεσα με την έλλειψη χρήσης κωδικοποιημένων στοιχείων όπως φαίνεται και από τα δύο 
παραδείγματα που αναφέρονται στην συνέχεια: 

• Το 1992 στο νοσοκομείο LDS Hospital του Salt Lake City των Η.Π.Α. η χρήση 
συστήματος καταγραφής δυσμενών περιστατικών χορήγησης φαρμάκων απέτρεψε 569 
περιστατικά, απέφυγε 1,1 επιπλέον ημέρες νοσηλείας, και εξοικονόμησε πάνω από 
$1.000.000 δολάρια. 

• Το φάρμακο Seldane (αντισταμινικό) του οποίου η χρήση εγκρίθηκε το 1985, εμφάνισε τα 
πρώτα σημεία αλληλεπίδρασης με τη δραστική ουσία ερυθρομυκήνη (μοιραίες καρδιακές 
αρρυθμίες) το 1992 γεγονός το οποίο συνεχίστηκε μέχρι το 1998 μέχρις ότου 
αποσύρθηκε. Η έλλειψη στοιχείων καθυστέρησε την απόσυρση του φαρμάκου κατά 6 
χρόνια. 

Η χρήση κωδικοποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα δίνει τη δυνατότητα σε αυτά να δια-
λειτουργούν αποτελεσματικά, να ανταλλάσσουν δεδομένα, και να δημιουργήσουν στο μέλλον τον 
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ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του Πολίτη. Η δημιουργία ενός παρόμοιου φακέλου 
δεν είναι εφικτή χωρίς τη χρήση κωδικοποιήσεων οι οποίες είναι κατανοητές και αξιοποιήσιμες 
από όλους. Οι κωδικοποιήσεις δηλαδή δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για τη επίτευξη της 
σημασιολογικής διαλειτουργικότητας (semantic interoperability). Το ζήτημα αυτό δεν είναι νέο, 
αξίζει να σημειωθεί ότι η Florence Nightingale έλεγε το 1893: 

 

 «Στη προσπάθεια μου να προσεγγίσω την αλήθεια, αναζήτησα παντού πληροφορίες αλλά 
μετά βίας κατάφερα σε μια περίπτωση να βρω ιατρικά αρχεία νοσοκομείου που να 
επιτρέπουν την σύγκριση δεδομένων»  

 

3.3.3 Ποιες είναι οι βασικές κωδικοποίησεις; 

Τα παραπάνω προϋποθέτουν την θέσπιση και εφαρμογή κωδικών και προτύπων, τα οποία θα 
καθορίζουν τον τρόπο συλλογής, συνεργασίας και παρουσίασης των δεδομένων από διαφορετικά 
πληροφοριακά συστήματα. Απαραίτητη λοιπόν θεωρείται η ύπαρξη ενός δικτύου, το οποίο με την 
χρήση hardware και πολλών ίσως επιπέδων και λειτουργικών μονάδων λογισμικού, θα καταφέρνει 
να συνδέει όλα αυτά τα συστήματα. Με τον όρο “Πρωτόκολλα Επικοινωνίας” ονομάζονται τα 
σύνολα καλά ορισμένων μεθόδων και κανόνων, που πρέπει να ακολουθούνται, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ορθή επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Ένα σύνολο 
από πρωτόκολλα καθορίζει αυτό που ονομάζεται “Πρότυπο Επικοινωνίας (standards)”. Τα 
πρότυπα αυτά αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η μεταφορά πληροφορίας 
από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο, αλλά και στο είδος της πληροφορίας που μπορεί να 
μεταφέρεται. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα από τα υπάρχοντα αλλά και 
τα εξελισσόμενα πρότυπα στο χώρο της υγείας. 

3.3.3.1 CEN/TC 251 - ENV 13606. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Standards Committee – CEN) έχει 
δημοσιεύσει ένα PreStandard για την αρχιτεκτονική ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου (Electronic 
HealthCare Record) με την ονομασία ENV 13606. Αυτό ορίζει γενικές δομές πληροφορίας και 
χαρακτηριστικά κοινά σε κάθε ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, δηλαδή ένα λογικό μοντέλο, χωρίς να 
καθορίζει ακριβώς τι ιατρική πληροφορία θα περιέχει ή πως θα υλοποιηθεί. To ENV 13606 είναι 
το μόνο πρότυπο ειδικά για ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο στον κόσμο και δεν έχει υλοποιηθεί σε 
κάποιο σύστημα, αποτελεί όμως αναφορά και υπάρχουν προσπάθειες συνεργασίας και 
εναρμονισμού της CEN/TC 251 και άλλων προτύπων, όπως το HL7. 

3.3.3.2 ISO/TC 215 

O οργανισμός τυποποίησης ISO έχει ιδρύσει την Τεχνική Επιτροπή 215 (TC 215) με στόχο την 
προτυποποίηση στον τομέα της ιατρικής πληροφορικής (Health Informatics). Ειδικότερα, το 
WG1 στοχεύει στην ανάπτυξη προτύπων για τη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας και των 
ιατρικών διαδικασιών. Η επιδίωξη είναι ένα πρότυπο ιατρικού φακέλου, όπου η κατάλληλη 
πληροφορία θα είναι διαθέσιμη όταν και όπου απαιτείται η υποστήριξη αποφάσεων. 

3.3.3.3 Διεθνής Κατηγοριοποίηση Ασθενειών - International Classification of Diseases (ICD) 
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Η ICD κωδικοποίηση είναι ήδη στην 9η έκδοση (ICD-9): Αυτοί οι κωδικοί συντηρούνται από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) και είναι αποδεκτοί παγκοσμίως. Στις Η.Π.Α. το Εθνικό 
Κέντρο Στατιστικής για την Υγεία (National Center for Health Statistics-NCHS) και το Κέντρο 
Οικονομικής Διαχείρισης των Οργανισμών Υγείας (Health Care Financing Administration-
HCFA) στις ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει την ανάπτυξη κάποιων αλλαγών για τους κωδικούς του ICD-
9 και έχουν έτσι δημιουργήσει το ICD-9-CM. Η WHO έχει αναπτύξει το ICD-10 και το HCFA 
έχει δημιουργήσει μια εθελοντική ομάδα για να βοηθήσει στην ανάπτυξη του συστήματος 
κωδικοποίησης διαδικασιών (Procedure Coding System ICD-10-PCS). Παρόλα αυτά το HCFA 
προβλέπει πως το ICD-10 δεν θα είναι διαθέσιμο για χρήση στις ΗΠΑ για μερικά χρόνια ακόμα. 
Γεγονός είναι πως στις ΗΠΑ οι ασφαλιστικές εταιρείες, απαιτούν τη χρήση του ICD-9-CM για να 
δώσουν τις όποιες αποζημιώσεις, αλλά σε ότι αφορά την αξία των κωδικών αυτών σε ότι έχει να 
κάνει με το κλινικό μέρος, αυτή θεωρείται πολύ περιορισμένη λόγω της έλλειψης κλινικής 
σαφήνειας. Επιπλέον η διαδικασία επιλογής και εισαγωγής του κωδικού της κατάλληλης ασθένειας 
είναι αρκετά δύσκολο να γίνει από άτομα που δεν έχουν ιατρικές γνώσεις. 

3.3.3.4 Read Codes 

Οι Read Codes αναπτύχθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία και είναι ουσιαστικά μια εκτενής λίστα όρων 
που χρησιμοποιούνται στο χώρο της υγείας. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί από όλους όσους 
ασχολούνται με την υγεία και θέλουν να περιγράψουν την θεραπευτική αγωγή και την περίθαλψη 
των ασθενών τους. Έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε με τη χρήση των Read Codes να μπορεί 
κανείς να περιγράψει όσο το δυνατόν περισσότερων ειδών πληροφορία έχει να κάνει με την 
κατάσταση κάποιου ασθενή, σχεδόν σε φυσική γλώσσα, αλλά με κωδικοποιημένο τρόπο ώστε να 
μπορεί να καταχωρηθεί και να αναζητηθεί από ένα σύστημα πληροφορικής. Καλύπτουν λοιπόν 
θέματα όπως επαγγέλματα, σημάδια και συμπτώματα, εξετάσεις, διαγνώσεις, θεραπευτικές αγωγές 
και θεραπείες, φάρμακα και με τις εφαρμογές τους και αρκετές ακόμα περιπτώσεις. Αυτό μπορεί 
να κάνει δυνατή την αποθήκευση σε έναν υπολογιστή σχεδόν οποιουδήποτε σχετικού με την υγεία 
κειμένου, από την συνοπτική περιγραφή κάποιου επεισοδίου μέχρι έναν πλήρη ηλεκτρονικό 
φάκελο ασθενή, εάν αυτό είναι επιθυμητό. Ο κάθε όρος έχει ένα μοναδικό κωδικό ο οποίος 
βρίσκεται αποθηκευμένος στον υπολογιστή. Έτσι επιτρέπεται η αποθήκευση, η αναζήτηση και η 
ανάλυση των δεδομένων. Όταν η πληροφορία επιστρέφεται στην οθόνη, ο γιατρός βλέπει μπροστά 
του, όχι τον κωδικό αλλά τον οικείο ιατρικό όρο που περιγράφει την κατάσταση. Οι Read Codes 
θα μπορούσαν ίσως να κάνουν τον Ιατρικό Φάκελο εύκολα επανακτήσιμο. Είναι γεγονός ότι οι 
κωδικοί μπορούν να κάνουν τα αρχεία των ασθενών εύκολα αναζητήσιμα και ανακτήσιμα. Η 
δομημένη μορφή του ιατρικού φακέλου στον υπολογιστή μπορεί να προσπελαστεί και να 
χρησιμοποιηθεί για να λύσει πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν με την περίθαλψη του 
ασθενή. Οι πρόσφατες έρευνες στην Μεγάλη Βρετανία δείχνουν ότι το 87% των γραφείων των 
οικογενειακών γιατρών είναι μηχανογραφημένα. Από αυτά, περισσότερα από 60% χρησιμοποιούν 
Read Codes και είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το ποσοστό να φτάσει το 90% τα επόμενα 2-3 
χρόνια. Το κέντρο για την κωδικοποίηση και την κατηγοριοποίηση (Centre for Coding and 
Classification NHS) του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, έχει αναλάβει να 
αναπτύξει τους Read Codes ώστε να χρησιμοποιηθούν από όλους τους επαγγελματίες στο χώρο 
της υγείας. Η ανάπτυξη καθοδηγείται από μέλη του Royal Colleges and Associations, 
συμπεριλαμβανομένων και νοσοκόμων και άλλων επαγγελμάτων που έχουν να κάνουν με το χώρο 
της υγείας. 

3.3.3.5 International Classification in Primary Care - ICPC-2 

Δημιουργήθηκε από την WICC της WONCA σε συνεργασία με τον ΠΟΥ για την ΠΦΥ. 
Μεταφράστηκε σε 35 γλώσσες και είναι σε χρήση σε 47 χώρες. Η τρέχουσα έκδοση του ICPC-2 
χρονολογείται από το 1998. Διαθέτει θησαυρό και αντιστοίχηση στο ICD-10 και αποτελείται από 
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τριψήφιους κωδικούς (1 γράμμα, 2 νούμερα). Οι βασικές αρχές αυτής της κωδικοποίησης 
περιγράφουν ένα Πλαίσιο επεξήγησης της αλληλεπίδρασης ασθενή – ιατρού στη Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας τόσο σε ένα περιστατικό όσο και σε μια σειρά περιστατικών, γίνεται 
παρακολούθηση της άποψης του ασθενή για την υγεία του ενώ γίνεται δυνατή η πλήρης απεικόνιση 
της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου κατά τη διαδικασία θεραπείας (βλ. 
http://www.globalfamilydoctor.com/wicc/sensi.html)  

Παρατήρηση:Το πρότυπο ICPC-2 αφορά στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κωδικοποιεί επιτυχώς το 90% 
των επισκέψεων στην ΠΦΥ, ενώ κωδικοποιεί και κοινωνικού χαρακτήρα προβλήματα. 

3.3.3.6 Systematized Nomenclature of Human & Veterinary Medicine (SNOMED) 

Η διεθνής κωδικοποίηση με την ονομασία Systematized Nomenclature of Human and 
Veterinary Medicine (SNOMED) συντηρείται από το College of American Pathologists (CAP) 
και είναι ευρέως αποδεκτή για την περιγραφή αποτελεσμάτων παθολογικών εξετάσεων. Έχει πολύ-
αξονική δομή κωδικοποίησης (έντεκα πεδία) η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με 
την κωδικοποίηση ICD και έχει σημαντική αξία όσον αφορά το κλινικό κομμάτι. Το CAP έχει 
αρχίσει να εναρμονίζει το SNOMED με τα πρότυπα HL7 και ACR-NEMA. Το SNOMED 
αποτελεί ένα από τους πρώτους υποψήφιους για να γίνει το πρότυπο για τον ιατρικό φάκελο 
βασισμένο σε υπολογιστή. 

3.3.3.7 Diagnosis Related Group (DRG) 

Ένα DRG είναι η κατηγοριοποίηση μιας επίσκεψης σε κάποιο νοσοκομείο από την άποψη του 
ποιο ήταν το πρόβλημα και πως αντιμετωπίστηκε σε κάποιον ασθενή. Η κατηγοριοποίηση DRG 
(μια από τις περίπου 500) προσδιορίζεται από ένα πρόγραμμα ομαδοποίησης (grouper) το οποίο 
βασίζεται σε διαγνώσεις και διαδικασίες κωδικοποιημένες με το ICD-9-CM καθώς και σε στοιχεία 
του ασθενή όπως ηλικία, φύλο, διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο και άλλους παράγοντες. 
Συνήθως το DRG προσδιορίζει το ποσό που θα κοστίσει μια επίσκεψη (με την ευρεία έννοια) 
ανεξάρτητα από τις χρεώσεις που έχουν προκύψει. Οι κωδικοί DRG έχουν αξία κυρίως για να 
διευκολύνουν τέτοιου είδους οικονομικές αναλύσεις και όχι για κλινικές έρευνες ή θεραπευτική 
αγωγή στους ασθενείς, καθώς δεν έχουν την απαραίτητη κλινική σαφήνεια. 

3.3.3.8 Η κωδικοποίηση κατά ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) 

Δημιουργήθηκε το 1969 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ανανεώνεται κάθε εξάμηνο. 
Είναι η επικρατέστερη διεθνής κωδικοποίηση που αφορά στα φάρμακα και τις δραστικές ουσίες 
και χρησιμοποιείται πλέον και από τον ΕΟΦ. Είναι πολύ πρακτική για το ιατρό καθώς επιτρέπει 
την επιλογή συγγενών φαρμάκων. (Βλ. http://www.who.int/classifications/atcddd/en/ και 
http://www.whocc.no/atcddd/atcsystem.html)  

3.3.3.9 Η κωδικοποίηση LOINC  

Αφορά στην κωδικοποίηση των εξετάσεων. Δεν θεωρείται ιδιαιτέρως πρακτική καθώς έχει πάρα 
πολλούς όρους και για κάθε εξέταση μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλοί κωδικοί οι οποίοι 
διαφοροποιούνται αναλόγως με την μέθοδο που πραγματοποιείται η εξέταση. (Βλ. 
http://www.loinc.org/)  

3.3.3.10 Πρότυπα Αναγνώρισης 
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Αυτά τα πρότυπα καλύπτουν την ανάγκη για ύπαρξη κάποιων μοναδικών κωδικών (αναγνωριστικά-
προσδιοριστές) που να προσδιορίζουν με μοναδικό τρόπο κάθε ασθενή, παροχέα, οργανισμό ή 
προϊόν. Πρέπει παρόλα αυτά να σημειωθεί πως δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κάποια καθολική 
αποδοχή και ικανοποίηση από αυτά τα συστήματα. 

Αναγνωριστικά Ασθενών 

Ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (Social Security Number-SSN) θεωρείται σαν ένας αριθμός ο 
οποίος προσδιορίζει μοναδικά κάθε ασθενή στις ΗΠΑ. Εντούτοις, οι κριτικές επιμένουν ότι δεν 
μπορεί να θεωρηθεί σαν τέτοιος απλά και μόνο γιατί ο καθένας δεν έχει έναν SSN η ακόμα 
χειρότερα μπορεί να χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό SSN διάφοροι πολίτες ή τέλος λόγω της 
ευρείας χρήσης που έχει αυτός ο αριθμός υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι σε ότι έχει να κάνει με το 
ιατρικό απόρρητο και την ασφάλεια. Αυτά τα ζητήματα έχουν ήδη τονιστεί από την επιτροπή 
E31.12 του ASTM (American Society for Testing and Materials) η οποία δημιούργησε το 
«Guide for the properties of a Universal Healthcare Identifier (UHID)». Το ινστιτούτο CPRI 
(Computer-Based Patient Record Institute) έχει μια ομάδα η οποία έχει επίσης ερευνήσει αυτά τα 
ζητήματα και ετοιμάζει μια εκτεταμένη και περιεκτική δημοσίευση. Στη χώρα μας θα καταστεί 
υποχρεωτικός ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και όλοι οι πολίτες θα 
πρέπει να τον παραλάβουν από τα Δημόσια Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης στα οποία 
ανήκουν μέχρι το τέλος του 2009. από το 2010, δεν θα μπορεί να εκτελείται καμιά συναλλαγή με 
δημόσιο ταμείο χωρίς τον ΑΜΚΑ. 

Αναγνωριστικά Παροχέων 

Το Κέντρο Οικονομικής Διαχείρισης των Οργανισμών Υγείας (Health Care Financing 
Administration-HCFA) στις ΗΠΑ έχει δημιουργήσει έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο 
προσδιοριστή, γνωστό με το όνομα «Universal Physician Identifier Number-UPIN». Ο UPIN 
δίνεται μόνο σε γιατρούς οι οποίοι δουλεύουν με ηλικιωμένους ασθενείς. Για να ξεπεράσει αυτόν 
τον περιορισμό, το HCFA αναπτύσσει το Εθνικό Αρχείο Παροχέων «National Provider File-
NPF». 

Αναγνωριστικά Τόπου Περίθαλψης 

Υπάρχουν δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα αναγνωριστικά-προσδιοριστές τόπων περίθαλψης. Το 
ένα είναι το «Health Industry Number-HIN», το οποίο προέκυψε από το «Health Industry 
Business Communications Council-HIBCC». Το HIN είναι ένα αναγνωριστικό για 
οικογενειακούς γιατρούς και φαρμακεία λιανικής. Το HCFA έχει επίσης ορίσει έναν παροχέα 
αναγνωριστικών για χρήση από όσους ασχολούνται με ηλικιωμένους ασθενείς (Medicare). 

Προσδιοριστές Προϊόντων και Ετικετών Προμηθειών 

Σε αυτή την περιοχή χρησιμοποιούνται κυρίως τρεις προσδιοριστές.  

 Ο «Labeller Identification Code-LIC» ο οποίος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει 
τον κατασκευαστή ή τον διανομέα και παρέχεται από το HIBCC.  

 Ο LIC χρησιμοποιείται με ή χωρίς bar codes για προϊόντα και προμήθειες που 
διανέμονται μέσα σε κάποιο οργανισμό παροχής υπηρεσιών υγείας.  

 Ο κωδικός «Universal Product Code-UPC» συντηρείται  από το Uniform Code 
Council και χρησιμοποιείται για ετικέτες προϊόντων τα οποία πωλούνται σε τιμές 
λιανικής. (βλ. http://www.adams1.com/pub/russadam/upccode.html) 

Επίσης, σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ισχύουν συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις και 
Ευρωπαϊκές νόρμες και οδηγίες για την ασφαλή διακίνηση τους, όπως η GMDN – Global 
Medical Device Nomenclature. Αναλυτικές πληροφορικές υπάρχουν στον ιστότοπο του 
ΕΚΕΒΥΛ, www.ekevyl.gr.  
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3.3.3.11 Πρότυπα εξασφάλισης του απορρήτου των δεδομένων 

Οι βασικότεροι κίνδυνοι κατά την μετάδοση ενός ηλεκτρονικού μηνύματος είναι: 

 Υποκλοπή πληροφορίας κατά την μετάδοση του μηνύματος 

 Αλλοίωση της πληροφορίας 

 Παραποίηση της ταυτότητας του παραλήπτη ή/και του αποστολέα 

Στις μέρες μας αντιμετωπίζονται μεγάλες αδυναμίες στα θέματα ασφάλειας και συνεχώς νέα 
θεσμικά πλαίσια και πιέσεις στην αγορά οδηγούν στον επανασχεδιασμό των ιατρικών 
πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια. Τα θέματα ασφαλείας έχουν 
αναλυθεί τεχνικά σε προηγούμενο κεφάλαιο ενώ σε επόμενη παράγραφο αναλύονται τα δεδομένα 
που αφορούν τη τήρηση του ιατρικού απορρήτου. 

Τo Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Μεγάλη Βρετανία (National Health system-NHS) έχει θέσει 
έναν αριθμό από κατευθυντήριες γραμμές για την εθνική ασφάλεια και την πρόσβαση στα 
δεδομένα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε υπολογιστές 
προστατεύονται από παραβιάσεις του απόρρητου, αλλοίωση ή παραφθορά καθώς και απώλεια. 
Υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις νομικά κατοχυρωμένες για να διαφυλάξουν την πληροφορία 
η οποία φυλάγεται σε υπολογιστές του NHS όπως το Data Protection Act και το Computer 
Misuse Act. Το υπουργείο υγείας έχει συμβουλέψει για το ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές 
ώστε να εξασφαλιστεί το ιατρικό απόρρητο προσωπικών ιατρικών δεδομένων. Υπάρχουν 
δημοσιεύσεις διαθέσιμες για να βοηθήσουν στην επιθεώρηση των κανονισμών που έχουν να κάνουν 
με την ασφάλεια, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η πολιτική ασφάλειας που ακολουθεί το ίδιο το 
NHS για δίκτυα υπολογιστών καθώς και ο οδηγός ασφάλειας IM&T. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να 
ελεγχθεί και η συμμόρφωση με το Data Protection Act. 

Το American Society for Testing and Materials-ASTM μέσω των υποεπιτροπών του απευθύνεται 
σε ανάλογα ζητήματα. Συγκεκριμένα η υποεπιτροπή E31.12 του ASTM για τον Ιατρικό Φάκελο 
Ασθενή βασισμένο σε Υπολογιστή (Computer-based Patient Records) έχει αναπτύξει το 
"Guidelines for Minimal Data Security Measures for the Protection of Computer-based Patient 
Records." Η υποεπιτροπή E31.17 του ASTM εργάζεται πάνω σε πρότυπα για την πρόσβαση και 
το απόρρητο των Ιατρικών Φακέλων. Η υποεπιτροπή E31.20 του ASTM έχει αναπτύξει τις 
προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα πρότυπα για τον έλεγχο της πρόσβασης στην ιατρική 
πληροφορία 

3.4 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας: ο δεύτερος βασικός πυλώνας 

3.4.1 Εισαγωγή - Η Διαλειτουργικότητα δεν είναι μόνο τεχνικό ζήτημα 

Η δημιουργία υποδομής ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο καλύπτει όσο το δυνατό 
ευρύτερο χώρο σε ότι αφορά στις ανάγκες του χώρου της υγείας, απαιτεί την αρμονική συνύπαρξη 
και συνεργασία τεχνολογιών που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται εδώ και αρκετά χρονιά με τις 
νέες τεχνολογίες. Το ίδιο ισχύει και για προϊόντα ή υπηρεσίες. Για να υιοθετηθούν και να 
αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες, νέα προϊόντα και ακόμα νέοι τρόποι και μεθοδολογίες δουλειάς και 
παροχής υπηρεσιών πρέπει να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν κώδικες και πρότυπα με τα οποία 
θα καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας και συνύπαρξης του παρελθόντος-παρόντος με το μέλλον. 
Ένα μεγάλο θέμα στο χώρο της υγείας είναι η συλλογή, η συνύπαρξη, η συνεργασία και τέλος η 
παρουσίαση δεδομένων τα οποία βρίσκονται διασκορπισμένα σε διαφορετικά πληροφοριακά 
συστήματα. Η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ πληροφορικών συστημάτων τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με διαφορετικούς κανόνες και μεθοδολογίες, απαιτεί την ύπαρξη 
ενός δικτύου το οποίο με χρήση hardware και πολλών ίσως επιπέδων και λειτουργικών μονάδων 
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λογισμικού, καταφέρνει να συνδέσει όλα αυτά τα συστήματα. Πρωτόκολλα Επικοινωνίας 
ονομάζουμε καλά ορισμένες μεθόδους και κανόνες που ακολουθούνται ώστε να εξασφαλίζεται η 
ορθή επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων. Όταν έχουμε να κάνουμε με 
ένα σύνολο από πρωτόκολλα και επίπεδα στα οποία αυτά χρησιμοποιούνται, μιλάμε για Πρότυπα 
Επικοινωνίας (communication standards). Αυτά τα πρότυπα αναφέρονται στον τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να γίνονται οι μεταφορές πληροφορίας από ένα σύστημα σε κάποιο άλλο καθώς και 
σε αυτή κάθ’ αυτή την πληροφορία που μπορεί να μεταφέρεται. Τα πρότυπα που αφορούν στα 
πληροφοριακά συστήματα στο χώρο της υγείας μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες:  

 Πρότυπα επικοινωνίας  

 Πρότυπα για την αναπαράσταση των κλινικών δεδομένων (κωδικοποιήσεις)  

 Πρότυπα αναγνώρισης  

 Πρότυπα ασφάλειας των δεδομένων και εξασφάλισης ιατρικού απόρρητου. 

Τα τελευταία τρία σημεία αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Με χρήση προτύπων για κάθε 
μια από τις παραπάνω κατηγορίες καθώς και με υιοθέτηση πρωτοκόλλων επικοινωνίας μπορεί να 
επιτευχθεί αυτό που ονομάζουμε «διαλειτουργικότητα» μεταξύ των συστημάτων.  

Χρειάζεται η διαλειτουργικότητα μεταξύ α) των φορέων που «παρέχουν» και β) των φορέων που 
«καταναλώνουν» (δηλ. οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και οι ιδ. ασφαλιστικές εταιρείες) στις 
υπηρεσίες Υγείας για πάρα πολλούς λόγους (οικονομικούς, διαχειριστικούς, ιατρικούς, 
επιδημιολογικούς κλπ.) αλλά κυρίως για να είναι εφικτή μελλοντικά η δημιουργία του 
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Η εκκίνηση για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας θα 
πρέπει να γίνει από τα μητρώα ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικής 
κάλυψης διότι είναι ευχερέστερη η «σύλληψη» των βασικών πληροφοριών στα σημεία όπου γίνονται 
οι οικονομικές συναλλαγές. Δηλαδή, δεν θα γίνεται πληρωμή υπηρεσιών χωρίς την παράδοση ενός 
minimum data set το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αρχικά για το χτίσιμο του σκελετού του 
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και στη συνέχεια θα προστεθούν στο σκελετό αυτό οι πληροφορίες 
και τα δεδομένα από άλλες εφαρμογές. 

Κάποια βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψη μας όταν μιλάμε για 
διαλειτουργικότητα είναι: 

 ΠΡΙΝ τα πρότυπα διαλειτουργικότητας θα πρέπει να υπάρξουν κωδικοποιήσεις. 

 ΠΡΩΤΑ θα πρέπει να γίνει «αναδιοργάνωση των διαδικασιών» (BPR) και στην συνέχεια 
να υποστηριχτούν οι νέες διαδικασίες από την πληροφορική. 

 Απαιτείται ένα ξεκάθαρο όραμα από τη πολιτική ηγεσία η οποία δεν μπορεί να κάνει 
σχεδιασμό με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα (< 4 χρόνια) 

 Το HL7 είναι πρότυπο διακίνησης πληροφοριών αλλά όχι μόνο. Είναι ένα πλήρες 
εννοιολογικό πλαίσιο σε επίπεδο ιατρικής πληροφορίας (στοιχεία ιατρικού φακέλου, 
πλαίσιο σχεδιασμού use cases στην Υγεία, κλπ) 

 Το HL7 επικρατεί διεθνώς καθώς έχει λύσει προβλήματα στη πράξη, ανανεώνεται 
διαρκώς, είναι σαφώς το πιο πετυχημένο και έχει μια πολύ μεγάλη επιστημονική βάση 
που το επεκτείνει και το υποστηρίζει (χωρισμένη σε τεχνικές ομάδες εργασίας και σε 
εθνικά παραρτήματα σε περίπου 30 χώρες) 

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι το θέμα της διαλειτουργικότητας των 
συστημάτων δεν είναι μόνον τεχνικό (π.χ. το πρόβλημα των κωδικοποιήσεων) αλλά είναι κυρίως 
θεσμικό (π.χ. η διαλειτουργικότητα των συστημάτων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων – 
διότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που υποχρεώνει τους ιδιωτικούς φορείς να έχουν προδιαγραφές 
κλπ.).  Η έλλειψη αυστηρού θεσμικού πλαισίου έχει το εμφανές σε όλους  αποτέλεσμα που 
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βλέπουμε ακόμα και στους χειρόγραφους ιατρικούς φακέλους που έχουν φτωχό περιεχόμενο όσο 
και στα εθνικά στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι ελάχιστα και αναξιόπιστα.  

Είναι βέβαιο ότι τεχνικές λύσεις μπορούν να δοθούν ευκολότερα από το να καθοριστούν θεσμικά 
οι ροές των πληροφοριών και οι δικαιοδοσίες των χρηστών (βλ. και επανασχεδιασμός διαδικασιών 
“BPR”). Οι θεσμικές αλλαγές προϋποθέτουν την ύπαρξη πλήρους κατανόησης (από δεκάδες 
αρμόδιους) τόσο των προβλημάτων όσο και των προτεινόμενων λύσεων. Επομένως, επειδή η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων φορέων υγείας και 
κοινωνικής ασφάλισης είναι θέμα πολύπλοκο πρέπει: 

 Να γίνουν ο εντοπισμός και η καταγραφή α) των θεσμικών και β) των τεχνικών 
προβλημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών με έμφαση στα μητρώα 
ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

 Να γίνει σε βάθος μελέτη των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων λύσεων 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών.  

 Να θεσπιστούν διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των δεδομένων των νέων συστημάτων 
πληροφοριών που να εγγυώνται την αξιοπιστία των παραγόμενων πληροφοριών 

 Να δημιουργηθεί νέος φορέας είτε κάποια άλλη αρχή που να έχει την δύναμη να επιβάλλει 
την εφαρμογή των νέων διαδικασιών στους οργανισμούς Υγείας διότι αλλιώς θα έχουμε 
εξαιρετικά μηχανήματα και λογισμικό αλλά και πάλι το περιεχόμενο θα είναι ελλιπές και 
αναξιόπιστο. 

Χρειάζονται: 

 Πολιτικές δεσμεύσεις. 
 Πλαίσιο πρόσβασης. 

 Πλαίσιο Δικαιωμάτων. 

 Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. 

 Μηχανισμοί Ελέγχου. 
 Κίνητρα και επιβράβευση όσων χρησιμοποιούν τα παραπάνω. 

 Τυποποιήσεις διαδικασιών κλπ 
 Τυποποίηση αρχείων και εγγράφων. 

 

Το πρόβλημα με βάση τα παραπάνω δεν είναι τεχνικό αλλά κυρίως θεσμικό – οργανωτικό.  

 

3.4.2 Η Διαλειτουργικότητα των συστημάτων Υγείας στη Ευρώπη 

Στην Ευρώπη, η Τεχνική Επιτροπή 251 (TC 251) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης 
(Comitteé Europeéne de Normalisation – CEN www.centc251.org) είναι υπεύθυνη για την 
τυποποίηση μηνυμάτων πληροφορικής στην Υγεία. Στις Η.Π.Α. σχηματίσθηκε από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς η επιτροπή Health Level 7 (HL7, www.hl7.org), η οποία προτυποποίησε 
μηνύματα σχετικά με την εισαγωγή, μεταφορά και χρέωση ασθενών, την  επικοινωνία μεταξύ 
νοσοκομείων και ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και τη γενική διαχείριση φαρμακευτικών 
παραγγελιών. Αντιστοίχως με την επιτροπή HL7, η επιτροπή ACR-NEMA (American College of  
Radiology, www.acr.org, National Electrical Manufacturers Association 
www.nema.org/medical) διαμόρφωσε το πρότυπο DICOM (Digital Imaging and 
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Communications in Medicine) που αποτελεί σήμερα ένα διαδεδομένο πρότυπο στη μορφή των 
εικόνων που παράγουν τα ιατρικά μηχανήματα. Προσφάτως γίνεται προσπάθεια με το έργο IHE 
(Integrating the HealthCare Enterprise http://www.rsna.org/IHE/index.shtml) από τους 
οργανισμούς HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society, 
www.himss.org) και την RSNA (Radiological Society of North America, www.rsna.org) να 
ολοκληρωθεί σε μία ενιαία αρχιτεκτονική η χρήση των μηνυμάτων HL7 και του προτύπου 
DICOM σε ολόκληρη τη δομή. 

Το HL7 αποτελεί μια προσέγγιση ολοκλήρωσης των συστημάτων, η οποία είναι δοκιμασμένη και 
επιτυγχάνει την ολοκλήρωση των δεδομένων (data integration). Στην πραγματικότητα, ένας 
μεγάλος αριθμός κατασκευαστών ιατρικών εφαρμογών, ανέπτυξε «μηχανές διασύνδεσης» που 
επιτρέπουν διαφορετικά συστήματα να επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους. 
Αυτό από μόνο του, όμως, δεν αποτελεί επίτευξη διαλειτουργικότητας αφού δεν δίνει λύση στο 
πρόβλημα της ενοποίησης της πληροφορίας. Το γεγονός, ωστόσο, ότι αποτελεί μια οικονομική 
λύση σε σχέση με τις υπόλοιπες, είναι ένα σοβαρότατο πλεονέκτημα και εξηγεί τη μεγάλη 
αποδοχή του στις Η.Π.Α.  

Τον τελευταίο καιρό, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον για τη χρήση της γλώσσας 
XML (Extensible Markup Language – www.w3.org), η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή εγγραφών 
(record) μεταξύ διαφορετικών (ανομοιογενών) συστημάτων. Στην ουσία η XML είναι ένας τρόπος 
περιγραφής της δομής ενός εγγράφου. Έτσι, το κάθε σύστημα τοπικά μπορεί να αναπαριστά την 
πληροφορία με τη δική του δομή, δίνοντας έναν Ορισμό Τύπου Εγγράφου (DTD ή XSD). 
Τεχνικά, είναι εφικτό να ανταλλαγούν δεδομένα μεταξύ διαφορετικών συστημάτων μέσω της 
χρήσης ειδικών «μετατροπέων» (DTD conversion).  

Σήμερα, οι κυριότερες εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας είναι η ηλεκτρονική κατανομή της 
ιατρικής πληροφορίας του πολίτη και τα online φαρμακεία. Ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος 
είναι ένα σύστημα σχεδιασμένο έτσι ώστε να υποστηρίζει την απόλυτη διαθεσιμότητα και ακρίβεια 
ιατρικών ή άλλων πληροφοριών με σκοπό την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Περιέχει πληροφορίες 
όπως κλινικά δεδομένα, νοσηλείες, εγχειρήσεις, γνωματεύσεις, ιατρικές εικόνες, ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, ιατρικό ιστορικό, οι οποίες μπορούν να μελετηθούν, να εμπλουτιστούν και να 
αξιοποιηθούν όπου και όποτε αυτό είναι απαραίτητο, από εξουσιοδοτημένα άτομα (γιατρός, 
νοσηλευτές, ασθενείς, φαρμακοποιοί). Μία άλλη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας είναι τα online 
φαρμακεία, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στη διεκπεραίωση συναλλαγών, αλλά επεκτείνονται 
στην ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων μεταξύ γιατρών, φαρμακοποιών, διοικητικών και 
παραϊατρικών φορέων, καθώς και χρηστών με στόχο το αυξημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών 
υγείας. 

Η ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών τηλεματικής θα στηριχθεί σε δυο οικογένειες διεθνών 
προτύπων: 

 την οικογένεια προτύπων H.320 που αφορούν στην τηλεδιάσκεψη και καθορίζει την 
ταυτόχρονη μεταφορά ήχου (G.700), video (H.261) και δεδομένων (T.120) παρέχοντας 
ρυθμούς μετάδοσης από 56kbps μέχρι 1.92Mbps. Η αυτόματη διαπραγμάτευση μεταξύ των 
εμπλεκομένων τηλεπικοινωνιακών κόμβων με χρήση των προτύπων H.221 και H.242 επιτρέπει 
τη δυναμική ανάθεση των πόρων σε κανάλια ήχου ή video, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τις 
δυνατότητες πολυμέσων (multimedia) του κάθε κόμβου, αφετέρου δε το διαθέσιμο εύρος 
ζώνης. Προβλέπεται ακόμα η εγκατάσταση επιπλέον συνδέσεων στην περίπτωση που η 
επικοινωνία απαιτεί την ανταλλαγή μεγαλύτερου όγκου δεδομένων καθώς επίσης και η 
προσαρμογή των βαθμών συμπίεσης ήχου και video ανάλογα με τον διαθέσιμο ρυθμό 
μετάδοσης. Τέλος, η συμβατότητα με το πρότυπο H.320 εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα 
ανάμεσα στα διάφορα συστήματα τηλεδιάσκεψης. Το εν λόγω πρότυπο έχει σχεδιαστεί ώστε να 
λειτουργεί με ρυθμούς μετάδοσης διαθέσιμους από το τηλεπικοινωνιακό σύστημα ISDN. 
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 την οικογένεια προτύπων που αφορά στην ένταξη των προϊόντων τηλεματικής για τη διακίνηση 
της ιατρικής πληροφορίας, με κύριους εκφραστές τα πρότυπα HL7 (Health Level Seven) και 
DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine). Τα πρότυπα αυτά αναλύονται 
παρακάτω. 

3.4.3 Περιγραφή υφιστάμενων πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας 

3.4.3.1 EDI - EDIFACT  

Το EDI είναι ένα πρότυπο για την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών οι  
οποίες βρίσκονται σε διαφορετικά μηχανήματα. Πολλοί τομείς, και ανάμεσά τους και αυτός της 
υγείας, επιλέγουν το EDI ως ένα γρήγορο, φτηνό και ασφαλή τρόπο για να ανταλλάσσουν 
οποιουδήποτε τύπου συχνά χρησιμοποιούμενα έγγραφα, αποθηκεύοντάς τα σε «ηλεκτρονικά 
γραμματοκιβώτια». Το EDI διαφοροποιείται σημαντικά από την ανταλλαγή αρχείων μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω αποθηκευτικών μέσων κοινής χρήσης. Η βασική διαφορά 
έγκειται στο γεγονός ότι στο EDI η εφαρμογή αποστολέας και η εφαρμογή παραλήπτης πρέπει 
πρώτα να συμφωνήσουν στην μορφή την οποία θα έχει το έγγραφο που πρόκειται να μεταδοθεί. 
Με τη χρήση του EDI δεν χρειάζεται να έχουν και τα δύο συστήματα τον ίδιο τρόπο 
επεξεργασίας εγγράφων. Αυτό που χρειάζεται είναι να συμφωνήσουν σε τι μορφή θέλει το κάθε 
σύστημα να παίρνει το έγγραφο και το λογισμικό του EDI αναλαμβάνει να μετατρέπει κάθε φορά 
το αρχείο στη συμφωνημένη μορφή. Αυτό το χαρακτηριστικό κάνει το EDI ένα σύστημα το οποίο 
μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό το χρόνο και το κόστος για την ανταλλαγή εγγράφων.  

Αν και υπάρχουν διάφορες μορφές του EDI, δύο κυρίως είναι αυτές που έχουν κυριαρχήσει: το 
Χ12 και το EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and 
Transport). Σε αυτές περιλαμβάνονται ένα σύνολο από διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα και οδηγίες 
για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δομημένων δεδομένων και ιδιαίτερα αυτών τα οποία έχουν να 
κάνουν με εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες ανάμεσα σε ανεξάρτητα μηχανογραφημένα 
συστήματα. 

Τα πρότυπα X12 και EDIFACT μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν ιεραρχική δομή. Απλά 
στοιχεία δεδομένων στην βάση της ιεραρχίας, συνδυάζονται για να σχηματίσουν πιο σύνθετες 
δομές δεδομένων. Τα στοιχεία δεδομένων ομαδοποιούνται σε λειτουργικά συσχετιζόμενες 
μονάδες οι οποίες ονομάζονται τμήματα δεδομένων (για παράδειγμα μια τοποθεσία). Τα τμήματα 
δεδομένων ομαδοποιούνται κι αυτά με τη σειρά τους σε ομάδες δοσοληψίας (για παράδειγμα 
έγγραφο ή παραγγελία ή τιμολόγιο). Ομοίως, τα σύνολα δοσοληψιών ομαδοποιούνται σε 
λειτουργικές ομάδες (για παράδειγμα, διαφορετικές κλινικές πληροφορίες από ένα νοσοκομείο σε 
κάποιο άλλο μπορούν να συμπεριληφθούν μέσα σε τέτοιες ομάδες). Τέλος αυτές οι ομάδες 
«τυλίγονται» από μία επικεφαλίδα (η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και 
τον παραλήπτη, την ημερομηνία και την ώρα, το πρότυπο και την έκδοσή του καθώς και τα 
δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες και τέλος έναν μοναδικό αριθμό ελέγχου με τον οποίο 
μπορεί να ανιχνεύεται η ανταλλαγή) και μια ουρά (η οποία μετράει τον αριθμό των λειτουργικών 
ομάδων και δηλώνει το τέλος της ανταλλαγής). 

3.4.3.2 Πρωτόκολλο TCP/IP 

Το πρωτόκολλο TCP/IP (Braden, 1989) συνθέτει μία ομάδα πρωτοκόλλων στην οποία βασίζεται 
η επικοινωνία μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων. Έχει πάρει το όνομα του από τα δύο από τα 
πολλά πρωτόκολλα που το απαρτίζουν: το TCP (Transmission Control Protocol) και το IP 
(Internet Protocol) που ήταν και τα δύο πρώτα πρωτόκολλα που οριοθετήθηκαν. Το TCP/IP 
ονομάζεται και Internet Protocol Suite λόγω του ότι αποτελεί το τηλεπικοινωνιακό πρωτόκολλο 
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στο οποίο βασίζεται η διαδικτυακή επικοινωνία. To πρωτόκολλο TCP/IP μπορεί να περιγραφεί 
κατ’ αναλογία με το μοντέλο OSI το οποίο περιγράφει τα διάφορα επίπεδα (layers) τα οποία 
επιλύουν το καθένα μέρος των προβλημάτων μετάδοσης, μετατροπής και χειρισμού των 
δεδομένων. Σήμερα πλέον το πρωτόκολλο TCP/IP είναι το πρότυπο για την επικοινωνία μεταξύ 
όχι μόνο πληροφοριακών συστημάτων αλλά εν γένει συσκευών που απαρτίζουν ένα πληροφοριακό 
σύστημα ακόμα και μηχανημάτων (για παράδειγμα ιατρικών μηχανημάτων, αναλυτικών οργάνων, 
κ.λπ.). Επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι τόσο το πρότυπο HL7 όσο και το πρότυπο DICOM 
(παρουσιάζονται παρακάτω) βασίζουν το επικοινωνιακό τους υπόβαθρο (πρωτόκολλο) στο 
TCP/IP πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

3.4.3.3 IEEE MEDIX 

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers, Inc.-IEEE) αναπτύσσει το στάνταρτ για την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων 
(Medical Data Interchange Standard-MEDIX), το οποίο είναι ένα πρότυπο για την ανταλλαγή 
δεδομένων ανάμεσα σε νοσοκομειακά συστήματα πληροφορικής. Βασίζεται στα πρότυπα του 
οργανισμού ISO και των επτά επιπέδων του μοντέλου OSI. Πρόκειται για ένα πρότυπο που αφορά 
στο συγχρονισμό Βάσεων Δεδομένων. Το πρότυπο MEDIX προχωρά πιο πέρα από το HL7 και 
περιλαμβάνει όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σύνδεση υπολογιστικών συστημάτων όπως 
είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η παγκόσμια διευθυνσιοδότηση, η ανταλλαγή αρχείων και η 
πρόσβαση σε αυτά, καθώς και άλλα πιο τεχνικά θέματα [Harrington 1991]. Παρόλο που και οι 
δύο επιτροπές υπάρχουν για ίδιο περίπου χρονικό διάστημα, το HL7 έχει καταφέρει να 
δημοσιεύσει υλοποιήσιμες προδιαγραφές σε αντίθεση με το MEDIX το οποίο ακόμα ασχολείται 
με το θεωρητικό του υπόβαθρο. Υπάρχουν πλάνα να ενωθούν τα δύο πρότυπα σε ένα, με το HL7 
να αποτελεί υποσύνολο του MEDIX. Το HL7 και το MEDIX αποτελούν το ευρύτερο φαινόμενο 
της Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δεδομένων (EDI-Electronic Data Interchange). Είτε 
χρησιμοποιείται για να συνδέσει διάφορα συστήματα μιας εταιρείας είτε συστήματα διαφορετικών 
εταιρειών, το EDI εξασφαλίζει ότι η αρχιτεκτονική των υπολογιστών ακολουθεί πιστά την 
αρχιτεκτονική της επιχείρησης. Το EDI χρησιμοποιείται ευρύτατα στον τραπεζικό τομέα. Οι 
προοπτικές του για των τομέα της υγείας είναι πραγματικά τεράστιες. 

3.4.3.4 DICOM 

Το πρότυπο DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) αποτελεί το 
βιομηχανικό πρότυπο για την επικοινωνία μεταξύ ιατρικών απεικονιστικών συσκευών και την 
ανταλλαγή ακτινολογικών και λοιπών ιατρικών εικόνων. To Πρότυπο DICOM αναπτύχθηκε από 
την συνεργασία του American College of Radiology (ACR, 2004)και του National Electrical 
Manufacturers Association (NEMA, 2004). Η συνεργασία λοιπόν ενός επιστημονικού οργάνου 
όπως το ACR και της ένωσης κατασκευαστών μηχανημάτων όπως το NEMA έδωσε την 
δυνατότητα της ανάπτυξης και κυρίως υιοθέτησης του προτύπου DICOM από το σύνολο σχεδόν 
των κατασκευαστών ιατρικών απεικονιστικών συσκευών και περιφερειακών. Το πρότυπο DICOM 
είναι εξαιρετικά σημαντικό σε συστήματα διαχείρισης και ανταλλαγής ιατρικών απεικονιστικών 
δεδομένων αφού μέσω του προτύπου DICOM είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
συσκευών και συστημάτων διαφορετικών κατασκευαστών (π.χ. η απεικόνιση μίας τομογραφικής 
εικόνας από διαγνωστική κονσόλα άλλου κατασκευαστή). Η υιοθέτηση δε του πρωτοκόλλου 
TCP/IP στην υλοποίηση του επικοινωνιακού υποβάθρου του προτύπου DICOM, είχε σαν άμεσο 
αποτέλεσμα την ευρεία επέκταση  του DICOM τόσο σε περιβάλλον τοπικού δικτύου Local Area 
Network – LAN) όσο και σε δίκτυα ευρείας ζώνης (Wide Area Network – WAN) και βέβαια και 
σε επίπεδο ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων (όπως το GSM, τα δορυφορικά 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα, κ.α.) που ευρέως χρησιμοποιούν τα συστήματα τηλεϊατρικής. 
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Tο πρότυπο DICOM [NEMA 1993] αναπτύχθηκε από το Αμερικανικό κολέγιο Ραδιολογίας 
(American College of Radiology) και την Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Ηλεκτρονικών 
συσκευών (National Electronic Manufacturers’ Association ACR-NEMA). Καθορίζει τη μορφή 
των μηνυμάτων και τα πρότυπα της επικοινωνίας σε ότι αφορά εικόνες ραδιολογίας. Το DICOM 
υποστηρίζεται από τα περισσότερα Συστήματα Αρχειοθέτησης και Επικοινωνίας Ιατρικών 
Εικόνων (PACS - Picture Archiving and Communications Systems) και έχει αρχίσει να 
υιοθετείται και από άλλες λειτουργικές μονάδες που έχουν να κάνουν με την ιατρική εικόνα (βλ και 
http://medical.nema.org/ και 
http://www.psychology.nottingham.ac.uk/staff/cr1/dicom.html). 

Το πρότυπο DICOM αναπτύχθηκε με σκοπό να παρέχει μια κοινή μορφή ανταλλαγής δεδομένων. 
Στηρίζεται στη βιομηχανία των υπολογιστών και τα πρότυπα των δικτυακών συνδέσεων και 
απευθύνεται περισσότερο στην επικοινωνία και ανταλλαγή ψηφιακών εικόνων μεταξύ διαγνωστικών 
συσκευών  πέρα από Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία (CT και MR) περιλαμβάνοντας μεταξύ 
άλλων υπέρηχους,  Πυρηνική Ιατρική και καθώς και Ψηφιοποιημένα Φιλμ και  δείγματα 
(captures) από βίντεο. 

Το πρότυπο DICOM 3.0 εξελίχθηκε από τις εκδόσεις 1.0 (1985) και 2.0 (1988)  και 
χρησιμοποιείται σαν οδηγός για τον τρόπο χειρισμού και ανταλλαγής ιατρικής εικόνας. Η δομή 
του ορίζει μια χαλαρή ιεραρχική βάση από υποχρεωτικές μονάδες και πολλές προαιρετικές 
μονάδες. Στην κάθε μονάδα υπάρχει μια λίστα  από πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν (ή δεν 
μπορούν) να συμπεριλαμβάνονται. Το πρότυπο DICOM ορίζει ποια στοιχεία είναι υποχρεωτικά 
σε κάθε μονάδα και ποια είναι προαιρετικά. Κάθε στοιχείο έχει το δικό του κωδικό ταυτοποίησης 
σε ότι αφορά την ομάδα του (Group ID number) και το στοιχείο αυτό καθ’ αυτό (element ID 
number) τα οποία συνήθως είναι τετραψήφιοι δεκαεξαδικοί αριθμοί. Αυτό που αποκαλούμε 
μονάδα δεν είναι κάτι συνεχόμενο στο επίπεδο της υλοποίησης. Είναι ένα σύνολο από στοιχεία τα 
οποία δεν αποτελούν κάποια συγκεκριμένη ακολουθία. Τα αρχεία DICOM είναι γενικά 
αποθηκευμένα με τα στοιχεία ταξινομημένα με βάση τον αριθμό ομάδας και τον αριθμό στοιχείων 
που έχουν και όχι με βάση τη μονάδα στην οποία ανήκουν. Σημαντικό να αναφερθεί είναι πως ο 
τρόπος δόμησης και κατασκευής των αρχείων DICOM επιτρέπει σε έναν εξυπηρετητή αρχείων να 
αποθηκεύει και να αναζητά εικόνες χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο κωδικοποιούνται τα 
δεδομένα της εικόνας.  

3.4.3.5 HL7 

Το HL7 (Health Level Seven) είναι σήμερα το πλέον ευρέως χρησιμοποιημένο πρότυπο 
ανταλλαγής πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο χώρο της υγείας. Σχεδόν όλα τα 
ευφυή διαγνωστικά μηχανήματα (ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός) 

Το πρότυπο HL7 είναι το πρότυπο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή κλινικών, οικονομικών και 
διαχειριστικών δεδομένων μεταξύ ανεξάρτητων πληροφοριακών συστημάτων υγείας (π.χ. 
Νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων, εργαστηριακών πληροφοριακών συστημάτων, 
συστημάτων συνταγογράφησης, κ.λπ.). Το πρότυπο HL7 αναπτύχθηκε από την οργανισμό Health 
Level 7 (HL7, 2004) και σήμερα βρίσκεται στην έκδοση 2.6. Παράλληλα έχει υιοθετηθεί και η 
έκδοση HL7 v3.0 ή οποία και είναι απόλυτα συμβατή με τη γλώσσα XML (extensive markup 
language) (XML, 2004) η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στα συστήματα βασισμένα στις 
τεχνολογίες Internet (W3C, 2004).  

Το πρότυπο HL7 είναι σημαντικό στην διασυνδεσιμότητα πληροφοριακών συστημάτων υγείας 
αφού δίνει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων μεταξύ συστημάτων με τρόπο διαφανή. Τα 
δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τόσο δημογραφικά και διαχειριστικά  στοιχεία  ασθενούς 
(ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, ασφαλιστικό φορέα, κ.λπ.) όσο και στοιχεία που αφορούν σε 
παραγγελίες και αποτελέσματα εξετάσεων. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η ανταλλαγή και 
ενσωμάτωση δεδομένων στο ευρύτερο πλαίσιο των πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Με 
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δεδομένη την μετάβαση του HL7 στο πρότυπο της γλώσσας XML και συνεπώς σε τεχνολογίες 
Internet, τα οφέλη από την υιοθέτηση του συγκεκριμένου προτύπου σε συστήματα τηλεματικής 
υγείας θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικά.  

Υποστηρίζουν το HL7 και σχεδόν όλα τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα υψηλού επιπέδου 
είναι σε θέση να στείλουν και να λάβουν τα κατάλληλα HL7 μηνύματα, χρησιμοποιώντας τους 
κανόνες ανταλλαγής μηνυμάτων του πρωτοκόλλου του HL7. Το HL7 είναι ξεκάθαρα το πιο ώριμο 
πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών μέσω μηνυμάτων. Η έρευνα από την ακαδημαϊκή κοινότητα 
και την βιομηχανία και τις εταιρίες συμβούλων οδήγησε σ' αυτό το πρότυπο, την κυριότητα του 
οποίου την κατέχει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Health Level Seven ο οποίος έχει τοπικά 
υποκαταστήματα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
στην Αυστραλία / Νέα Ζηλανδία, την Ασία και στη ζώνη του Ειρηνικού.  

Το πρότυπο HL7 έχει αναγνωριστεί από πολλά εθνικά ιδρύματα προτυποποίησης, όπως ο ANSI 
(USA) και ο DIN(Γερμανία) Ο οργανισμός HL7 δημιουργήθηκε προκειμένου να λειτουργεί ως 
αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων στον τομέα της ιατρικής 
περίθαλψης, γεγονός που αποτυπώνεται στην ποικιλία που παρουσιάζουν τα μέλη του όπως εταιρίες 
ιατρικής πληροφορικής, ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς υγείας - πρόνοιας, ειδικοί σύμβουλοι, 
εμπειρογνώμονες, εταιρίες ολοκλήρωσης πληροφοριακών συστημάτων (system integrators), 
ασφαλιστικοί φορείς, εταιρίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κτλ. Αναγνωρίζοντας λοιπόν την 
ανάγκη υποστήριξης των τοπικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην προώθηση των προτύπων, 
ο HL7 στηρίζει τις προσπάθειες αυτές με την δημιουργία τοπικών παραρτημάτων (HL7 affiliates).  

Η συμβολή του προτύπου HL7 στην διατηρησιμότητα και διαλειτουργικότητα των πληροφορικών 
συστημάτων υγείας είναι τεράστια. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πολλά παραδείγματα, όπως στις 
ΗΠΑ άλλα και στην Ευρώπη. Το "Εθνικό Πρόγραμμα για την πληροφορική στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας της Μ. Βρετανίας" έχει συμπεριλάβει το πρότυπο HL7 στην στρατηγική 
διασύνδεσης και διαλειτουργίας των υπαρχόντων συστημάτων προσδίδοντας του κυρίαρχο ρόλο 
και μάλιστα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επερχόμενη (νέα έκδοση 3.0 εξελιγμένη τεχνικά) 
έκδοση. Ανάλογες κινήσεις υπάρχουν σε Εθνικά Συστήματα Υγείας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών 
(Ολλανδία, Γερμανία & Φιλανδία) άλλα και των ΗΠΑ όπου πλέον ο ρόλος του είναι κυρίαρχος 
και επιβεβλημένος από το κράτος άλλα και την ίδια την αγορά. Επιπρόσθετα, βρίσκεται σε εξέλιξη 
διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Προτύπων (CEN) και του HL7 για την ενοποίηση 
ή "συνομιλία" των προτύπων ηλεκτρονικού φακέλου της TC251 και του HL7. Το Health Level 
Seven (HL7) είναι ένα σύνολο από ανοιχτά πρότυπα, που επιτρέπει σε ετερογενή ιατρικά 
πληροφοριακά συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Το HL7 προτυποποιεί τα πρωτόκολλα 
και τις δομές για την ανταλλαγή μηνυμάτων ιατρικού ενδιαφέροντος στο επίπεδο της εφαρμογής, 
το 7ο Επίπεδο του μοντέλου ISO, δηλαδή είναι ανεξάρτητο από συγκεκριμένες πλατφόρμες και 
τεχνολογίες. Ο οργανισμός HL7 ιδρύθηκε το 1987, ενώ από το 1994 ο ANSI ενέκρινε τον HL7 
ως Standards Developing Organization (SDO) και όλες οι εγκεκριμένες εκδόσεις του HL7 από 
το 1994 θεωρούνται «αμερικανικά εθνικά πρότυπα». Το πρότυπο έχει μεγάλη διάδοση κυρίως στις 
ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες, και η έκδοση 2.3 (1997) έχει υλοποιηθεί ευρύτατα. 

Οι εκδόσεις HL7 2.x, παρά την ευρύτερη αποδοχή και τις πολλές υλοποιήσεις, παρουσιάζουν 
αρκετά μειονεκτήματα: 

 Δεν υπάρχει ένα λογικό μοντέλο αναφοράς της πληροφορίας που ανταλλάσσεται στα 
μηνύματα, ούτε τρόπος αναπαράστασης της σχέσης μεταξύ των δεδομένων. 

 Χρησιμοποιεί πολύ ειδική σύνταξη στα μηνύματα, καθιστώντας δύσκολη την εκμάθηση 
και την υλοποίηση του προτύπου. 

 Έχει πολλά προαιρετικά χαρακτηριστικά, κάτι που του παρέχει ευελιξία και συνεισέφερε 
αποφασιστικά στη διάδοσή του, αλλά που καθιστά σχεδόν αδύνατο τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης προς το πρότυπο των διαφόρων υλοποιήσεων. Έτσι, απαιτείται μεγάλη 
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προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι δυο εφαρμογές, που θα «μιλήσουν» μεταξύ τους, 
χρησιμοποιούν τα ίδια χαρακτηριστικά. 

 Θα είναι το πιο οριστικό πρότυπο HL7, αφήνοντας λίγα περιθώρια για προαιρετικά 
χαρακτηριστικά. 

 

Παράδειγμα μηνύματος  

Το σενάριο: Patient William A. Jones, III was admitted on July 18, 1988 at 11:23 a.m. by doctor 
Sidney J. Lebauer (#004777) for surgery (SUR). He has been assigned to room 2012, bed 01 on 
nursing unit 2000. The message was sent from system ADT1 at the MCM site to system 
LABADT, also at the MCM site, on the same date as the admission took place, but three 
minutes after the admit.  

Το μήνυμα:  

MSH|^~\&|ADT1|MCM|LABADT|MCM|198808181126|SECURITY|ADT-
^A01|MSG00001 |P|2.4|<cr> EVN|A01|198808181123||<cr> 
PID|1||PATID1234^5^M11^ADT1^MR^MCM~123456789^^^USSSA^SS||JONES^ 
WILLIAM^A^III||19610615|M||C|1200NELM STREET^^GREENSBORO^NC^27401-
1020|GL|(919)379-1212|(919)271-3434||S|| 
PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|123456789|987654^NC|<cr> 
NK1|1|JONES^BARBARA^K|WI^WIFE||||NK^NEXT OF KIN<cr> 
PV1|1|I|2000^2012^01||||004777^LEBAUER^SIDNEY^J.|||SUR||||ADM|A0|<cr>  

 

Με την υιοθέτηση της έκδοσης 3.0 το πρότυπο HL7 μπαίνει σε άλλη διάσταση αφού πέρα από την 
δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων (δεδομένων) είναι πλέον εφικτή και η ανταλλαγή στοιχείων που 
αφορούν στο περιεχόμενο των δεδομένων που ανταλλάσσονται. Έτσι, το πρότυπο HL7 είναι πλέον 
πολύ περισσότερο από ένα απλό πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων, είναι ένα πλαίσιο αναφοράς 
για τη διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων στην υγεία, πρόνοια και κοινωνική ασφάλιση. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται το μοντέλο RIM της έκδοσης 3. 

 
Σχήμα 27 HL7 RIM, V3 
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Η έκδοση HL7 Version 3, που εξελίσσεται διαρκώς, αντιμετωπίζει τα παραπάνω θέματα, και 
ειδικότερα: 

Χρησιμοποιεί αντικειμενοστραφή μεθοδολογία. 

 Ορίζει ένα κατανοητό και κοινό για όλους μοντέλο πληροφορίας (Reference 
Information Model - RIM) που εκφράζεται σε UML και είναι η σαφής αναπαράσταση 
των σχέσεων ανάμεσα στα δεδομένα που ανταλλάσσουν τα μηνύματα. 

 Παρέχει μεθόδους για τη χρήση, μέσα σε μηνύματα κωδικών και ιατρικών λεξικών, από 
διάφορες εξωτερικές πηγές. 

 Παρέχει έναν αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης της συμμόρφωσης μιας συγκεκριμένης 
υλοποίησης με το πρότυπο HL7. 

 Χρησιμοποιεί XML για τη σύνταξη των μηνυμάτων. Κωδικοποίηση XML, δε, έχει ήδη 
χρησιμοποιηθεί στο HL7 από την έκδοση 2.4. 

Σημαντική επίσης θεωρείται και η υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής CDA (Clinical Document 
Architecture) από το HL7. Το CDA (γνωστό και παλαιότερα ως PRA – Patient Record 
Architecture) προσφέρει ένα πρότυπο ανταλλαγής κλινικών εγγράφων (π.χ. σημειώσεις 
εξιτηρίου, συνταγές, απαντητικά εξετάσεων, κ.λπ.) φέρνοντας στην ουσία τα συστήματα 
πληροφορικής υγείας πιο κοντά στην υλοποίηση του ιατρικού φακέλου. Από τον Νοέμβριο του 
2000, το CDA έχει εγκριθεί ως πρότυπο του οργανισμού ANSI. Με τη χρήση της γλώσσας XML 
και του λογικού μοντέλου HL7 RIM, η αρχιτεκτονική CDA καθιστά τα ιατρικά έγγραφα 
κατανοητά από το ιατρικό προσωπικό, αλλά και άμεσα επεξεργάσιμα από υπολογιστές. Βασική 
επιδίωξη είναι η ανταλλαγή πιστοποιημένων ιατρικών εγγράφων και η παρουσίασή τους σε XML-
aware browsers, PDAs, κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές. 

Έτσι λοιπόν και τα πληροφοριακά συστήματα υγείας είναι βέβαιο ότι θα ωφεληθούν  σημαντικά 
από τα παραπάνω πρότυπα αφού στην ουσία επιτυγχάνεται τόσο η ανταλλαγή δεδομένων αλλά και 
η ενοποίηση συστημάτων του χώρου υγείας.. σήμερα τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη έχουν 
χτίσει τη στρατηγική τους πάνω σε κάποια έκδοση του HL7 ενώ τα πιο προηγμένα μοντέλα 
(Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, κλπ) έχουν βασίσει τη δομή του ιατρικού φακέλου 
(patient summary) πάνω στην λογική του HL7 CDA R.2. Παρακάτω φαίνεται η δομή ενός 
αρχείου κατά CDA. 
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1

<ClinicalDocument>
...
<structuredBody>

<section>
<text>...</text>
<observation>...</observation>
<substanceAdministration>

<supply>...</supply>
</substanceAdministration>
<observation>

<externalObservation>
...

</externalObservation>
</observation>

</section>
<section>

<section>...</section>
</section>

</structuredBody>
</ClinicalDocument>
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Major Components of a CDA Document  
Σχήμα 28 Βασικά μέρη ενός αρχείο CDA, πηγή: HL7 Inc. 

Στο παρακάτω δομή φαίνεται το ανεπτυγμένο ολιστικό μοντέλο του HL7 CDA βασισμένο στην 
αρχιτεκτονική της έκδοσης 3 και στην XML.  

 
Σχήμα 29 το μοντέλο του CDA 

 

Για την παρουσίαση των κλινικών δεδομένων έχουν δημιουργηθεί πολλά πρότυπα ειδικά για να 
εκφράσουν με συστηματικό τρόπο διαγνώσεις και διαδικασίες. Σήμερα υπάρχουν παραπάνω από 
150 γνωστά συστήματα κωδικοποίησης αλλά αυτά με την ευρύτερη αποδοχή έχουν περιφγραφεί σε 
προηγούμενες παραγράφους. 

 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

231 

3.4.3.6 Integrating the HealthCare Enterprise - IHE 

Προσφάτως γίνεται προσπάθεια με το φορέα IHE (Integrating the HealthCare Enterprise) 
http://www.ihe.net) από τους οργανισμούς HIMSS (Healthcare Information and Management 
Systems Society, www.himss.org) και την RSNA (Radiological Society of North America, 
www.rsna.org) να ολοκληρωθεί σε μία ενιαία αρχιτεκτονική η χρήση των μηνυμάτων HL7 και του 
προτύπου DICOM (και όχι μόνο) σε ολόκληρη την δομή. 

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) είναι μια πρωτοβουλία από επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας και της βιομηχανίας που έχει σκοπό να βελτιώσει τον τρόπο που υπολογιστικά 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης ανταλλάσουν πληροφορίες. Συστήματα που υποστηρίζουν τα 
IHE Integration Profiles συνεργάζονται καλύτερα, είναι ευκολότερο να εφαρμοσθούν και να 
βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες πιο 
αποτελεσματικά. Ο στόχος είναι η αποτελεσματική παροχή της βέλτιστης ιατρικής φροντίδας. 

Η λειτουργία του ΙΗΕ συνίσταται στα παρακάτω 4 συνεχόμενα και επαναλαμβανόμενα μέρη: 

 τεχνικοί και ομάδες χρηστών  αποσαφηνίζουν τις ανάγκες σε θέματα 
διαλειτουτργικότητας (use cases 

 οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες ετοιμάζουν αναλυτικά τεχνικά κείμενα (integration profiles 
& technical frameworks) με σκοπό να απαντήσουν στις ανάγκες των χρηστών, 
επιλέγοντας και βελτιώνοντας ήδη υφιστάμενα πρωτόκολλα και πρότυπα. 

 Η αγορά υλοποιεί τις προδιαγραφές αυτές ακολουθώντας τα integration profiles. 

 Το ΙΗΕ δοκιμάζει με αυστηρούς κανόνες τις υλοποιήσεις των εταιριών σε πολύ 
προσεγμένες εκδηλώσεις που ονομάζονται Connectathons. 

 

Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ο κύκλος αυτός. 

 
Σχήμα 30 Ο κύκλος του ΙΗΕ 

Το ΙΗΕ έχει μέχρι στιγμής υλοποιήσει use cases και integration profiles στους παρακάτω 
κλινικούς τομείς: 

 Anatomic Pathology - Παθολογία 
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 Eye Care - Οφθαλμολογία 

 IT Infrastructure – Δομές ΤΠΕ 

 Laboratory – Εργαστήρια 

 Patient Care Coordination – Οργάνωση της φροντίδας των ασιθενών 

 Patient Care Devices – Ιατρικές συσκευές (σε συνέργεια με τον φορέα Continua Health 
Alliance) 

 Quality, Research and Public Health – Δημόσια Υγεία 

 Radiation Oncology - Ογκολογία 

 Radiology – Ραδιολογία 

 Pharmacy – Φαρμακεία (αναμένεται) 

 

Σε κάθε τομέα δημιουργούνται τεχνικά κείμενα τα οποία ονομάζονται Integration Profiles. Μια 
σειρά από ομαδοποιημένων profiles ονομάζεται technical framework. Όλα αυτά βασίζονται στην 
αξιοποίηση ήδη υφιστάμενης γνώσης και υφιστάμενων προτύπων και πρωτοκόλλων. Στο παρακάτω 
σχήμα παρουσιάζεται η οργάνωση ενός technical framework. 

 
Σχήμα 31 IHE technical framework organization 

Όλα τα υφιστάμενα IHE profiles είναι δημόσια και δωρεάν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 
www.ihe.net/profiles. επίσης μέχρι σήμερα οι παρακάτω εταιρίες είναι πιστοποιημένες κατά ΙΗΕ 
μέσω επιτυχούς υλοποίησης τουλάχιστον ενός profile σε ένα connectathon. 

1.   Acuo Technologies 

2.  Agfa HealthCare 

3.  ALERT Life Sciences 
Computing 

38. Global Imaging OnLine 

39. Greenway Medical 
Technologies 

40. HIPAAT, Inc. 

75. Philips Medical Systems 

76. ProSolv CardioVascular 

77. QRS Diagnostic 
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4. Allscripts 

5. Aspyra, Inc. 

6. aycan Digitalsysteme 
GmbH 

7. BlueWare, Inc. 

8. Canon Medical Systems 

9. Carestream Health 

10. Caribel Programmazione 
S.r.l. 

11. Cedara Software 

12. CEGEDIM 

13. Cerner Corporation 

14. Cerner (known as Image 
Devices a Cerner 
Company) 

15. CHILI GmbH 

16. CMT Medical 
Technologies Ltd. 

17. Codonics 

18. Consorzio di 
Bioingegneria e 
Informatica Medica 

19. D.A.T.A. Corporation 

20. digiChart, Inc. 

21. DR Systems 

22. Dynamic Imaging 

23. EDL 

24. EL.CO. s.r.l. 

25. Emageon 

26. e-MDs 

27. Engineering Sanità Enti 
Locali Spa 

28. ENOVACOM 

29. Epic Systems 
Corporation 

30. Esaote 

31. ETIAM 

32. Forcare BV 

33. Fujifilm Medical Systems 
USA 

34. GE Medical Systems 

35. GIE Convergence-Profils 

36. GIP CPAGE 

37. GEMED mbH 

41. Hologic 

42. Hx Technologies 

43. IASI Srl 

44. IBM 

45. icoserve information 
technologies GmbH 

46. ICT Embedded B.V. 

47. IMAGINE EDITIONS 

48. IMS s.r.l. 

49. Initiate Systems, Inc. 

50. InSiteOne, Inc. 

51. Institut de Diagnostic per 
la Imatge 

52. Intelerad 

53. InterComponentWare 
AG 

54. iSOFT 

55. IZASA 

56. Karl Storz GmbH & Co 
KG 

57. Kryptiq 

58. Lincoln 

59. Lumedx Corp 

60. McKesson Information 
Solutions 

61. MEDASYS SA 

62. Medcon 

63. MEDICARES groupe 
ARES 

64. MEDIMON Ltd. 

65. Medis Medical Imaging 
Systems 

66. METU Software 

67. Microsoft 

68. MillenSys 

69. Misys 

70. NoemaLife S.p.A. (ex 
Dianoema) 

71. Omnilab 

72. Orion Health Limited 

73. Orthocrat 

74. PacsCube 

 

78. QuadraMed 

79. Quovadx 

80. RADinfo Systems 

81. Rasna Imaging Systems 

82. Rogan-Delft 

83. Sage Software 

84. santeos 

85. ScImage 

86. Sectra 

87. Siemens Medical 
Solutions 

88. SNR 

89. Softmedical 

90. Soluzioni Informatiche srl 

91. Stryker Imaging 

92. Sun Microsystems 

93. superDimension 

94. Swissray 

95. Synapsis 

96. Syncro-Med 

97. synedra information 
technologies 

98. T-Systems Austria 
GesmbH 

99. T2 Technology Groupe 
FPS 

100. TECHNIDATA SAS 

101. Telecom Italia S.p.A 

102. TELEMIS S.A. 

103. Tiani-Spirit Gmbh 

104. TOREX GAP Medical 
Systems 

105. Τoshiba Medical Systems 

106. TrakHealth Limited 

107. TSG Integrations 

108. TSI groupe europMedica 

109. UDIAT Centre 
Diagnòstic S. A. 

110. Visage Imaging 

111. VISUS Technology 
Transfer GmbH 
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Αντίστοιχα οι Φορείς που συμμετέχουν στον ΙΗΕ μέχρι σήμερα είναι: 

Επιστημονικοί Ιατρικοί Συνεταιρισμοί (40 φορείς) 

 Alliance of Chicago Community Health Services, LLC 

 American Academy of Ophthalmology (AAO) 

 American Academy of Physician Assistants 

 American Association of Physicists in Medicine (AAPM) 

 American College of Cardiology (ACC) 

 American College of Clinical Engineering (ACCE) 

 American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 

 American College of Physicians (ACP) 

 American Health Information Management Association (AHIMA) 

 American Society for Healthcare Engineering 

 American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO) 

 American Society of Cataract and Refractive Surgery 

 Associação Portuguesa de Engenharia da Saúde 

 Association for Healthcare Documentation Integrity (AHDI) 

 Association of Medical & Bio-Informatics Singapore (AMBIS) 

 Association pour le Développement de l'Informatique en Cytologie et Anatomo-
Pathologie (ADICAP) 

 Association "Réseau Phast" 

 The British Institute of Radiology 

 Canadian Association of Radiologists 

 COACH: Canada's Health Informatics Association 

 College of American Pathologists - SNOMED Terminology Solutions 

 Deutsche Röntgengsellschaft e.V. (DRG) 

 European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) 

 European Society of Radiology (ESR) 

 Groupement pour la Modernisation du Système d'Information Hospitalier (GMSIH) 

 Health Informatics Society of Australia (HISA) 

 Health Information Management Association of Australia 

 Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) 

 International Council of Nurses 

 Japan Association for Medical Informatics (JAMI) 

 The North American Association of Central Cancer Registries, Inc. (NAACCR, Inc.) 

 The Radiological Society of North America (RSNA) 

 The Royal Australian and New Zealand College of Radiologists (RANZCR) 

 SNM, Advancing Molecular Imaging and Therapy 
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 Sociedad Española de Física Médica (SEFM) 

 Sociedad Espanola de Informatica de la Salud (SEIS) 

 Societé Italiana di Radiologia Medica (SIRM) 

 Société Française de Radiologie (French Society of Radiology) 

 Society for Imaging Informatics in Medicine (SIIM) 

 Turkish Medical Informatics Association (TurkMIA) 

Κυβερνητικοί Φορείς και σχήματα ΣΔΙΤ – εταιρίες ειδικού σκοπού (12 φορείς) 

 Canada Health Infoway, Inc. 

 Centers for Disease Control and Prevention 

 Delaware Division of Public Health 

 Groupement d’Intérêt Public - Carte de Professionnel de Santé (GIP-CPS) 

 Groupement d’Intérêt Public - Dossier Médical Personnel (GIP-DMP) 

 Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) 

 Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) 

 National Institute of Standards and Technology (NIST) 

 National Quality Forum (NQF) 

 Servicio Extremeño de Salud 

 Servicio de Salud de Castilla - SESCAM 

 Veterans Health Administration 

Οργανώσεις Δημιουργίας Προτύπων - SDOs (6 φορείς)  

 Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC) 

 Health Level 7, Inc. (HL7) 

 Object Management Group 

 Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) 

 Public Health Data Standards Consortium 

 SAFE-BioPharma Association 

Φορείς ανταλλαγής δεδομένων - clearinghouses (2 φορείς) 

 CareSpark, Inc. 

 Utah Health Information Network (UHIN) 

Εταιρίες παροχής ιατρικών υπηρεσιών  - Healthcare Providers (11 φορείς) 

 Baystate Health 

 CETIR Grup Médic AIE 

 Charitie - University Hospital Berlin, Department of Pathology 

 Diagnostic Maxillofacial Imaging University Associates (DMFIUA) 

 Emory Healthcare, Inc. 

 Intermountain Healthcare, Inc. 
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 Montefiore Medical Center 

 Saint Vincent Health Center 

 Syndicat Interhospitalier de Bretagne (SIB) 

 University Health Network 

 Washington National Eye Center 

Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (13 Φορείς) 

 Canadian Institute for Health Information 

 Collaborative Centre for eHealth 

 CPM Resource Center 

 Florida Cancer Data System 

 Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering 

 Good Health Network, Inc. 

 Iowa Foundation for Medical Care (IFMC) 

 Louisiana Tumor Registry 

 Mallinckrodt Institute of Radiology, Washington University 

 Medical Device "Plug-and-Play" Interoperability Program (MD PnP) 

 RadPharm, Inc 

 University of Quebec, Ecole de technologie supérieure 

 University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology - Research 
Division for eHealth and Telemedicine 

 University Bank 

Επιμελητήρια Ενώσεις εταιριών (6 φορείς) 
 Australian Diagnostic Imaging Association (ADIA) 

 COCIR (The European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical 
and Healthcare IT Industry) 

 Information Technology Association of Canada (ITAC) 

 The Medical Software Industry Association 

 Verband der Hersteller von IT-Lösungen für das Gesundheitswesen (VHitG) e.V. 

 ZVEI Medical Engineering Division 

Εταιρίες Πληροφορικής και Συμβουλευτικές εταιρίες (160 φορείς) 

 8th Layer 

 A&T Corporation 

 Accusys Solutions 

 AdvaMed 

 Advanced Technology QA Consortium 

 AGFA Healthcare 

 Allscripts, LLC 
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 Alteris sp. z o.o. 

 American Alliance Training Network Corp. 

 Anakam, Inc. 

 Apelon, Inc. 

 Arcadia Corporation (t/a EIZO Oceania) 

 Atirix Medical Systems 

 Authentidate 

 Aware, Inc. 

 Axolotl Corp. 

 B Braun Medical Inc 

 Bahia Software S.L. 

 Baxter Healthcare 

 Bell Canada 

 Biotronik 

 Bogardus Medical Systems, Inc. 

 BrainLAB AG 

 Breakthrough Solutions Foundry, Inc. 

 CGI 

 CMS, Inc. 

 CRC Corporació Sanitària, S.A. 

 Candelis Inc. 

 CapMed, a Division of Bio-Imaging Technologies, Inc. 

 CapsuleTech Inc. 

 Cardiac Science Corporation 

 Cardinal Health 

 Carl Zeiss Meditec 

 Cedara Software Corporation 

 Cegedim 

 Central Data Networks 

 Cerner 

 CitiusTech, Inc. 

 Cogent Health Solutions 

 Cognosante, Inc. 

 Çözüm Bilgisayar Bilgisayar Saticiligi Programciligi San. ve Tic.Ltd. Sti. 

 DVS Consulting, Inc. 

 digiChart, Inc. 
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 DocBox, Inc. 

 Dougall Solutions 

 Draeger Medical Systems, Inc. 

 Eclipsys Corporation 

 e-HealthSign, LLC 

 e-MDs 

 Eastern Informatics, Inc. 

 Electro-Diagnostic Imaging, Inc. 

 Eli Lilly and Company 

 Emageon, Inc. 

 Epic Systems Corporation 

 ETIAM 

 Evolve IT Pty Limited 

 Evorad S.A. 

 Exogen Solutions LLC. 

 Forcare B.V. 

 Gartner 

 GE Healthcare 

 Greenway Medical Technologies, Inc. 

 Grok-A-Lot, LLC 

 Guardian Technologies Intl. Inc. 

 HCS - Health Communication Service GmbH 

 Healthe Solutions International 

 Heidelberg Engineering Inc. 

 HIT Consulting Services 

 Hologic, Inc. 

 Hospira 

 Hx Technologies 

 Iatric Systems 

 IBM Corporation 

 iCAD, Inc. 

 ifa systems AG 

 Imaging Partners 

 IMPAC Medical Systems, Inc. 

 Improvement Technologies, LLC 

 Informatica 
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 Initiate Systems 

 Inpriva, Inc. 

 IntelliDOT Corporation 

 IntePro Solutions Inc. 

 InterComponentWare, Inc. 

 Ion Beam Applications 

 IZASA 

 JRS Partners Inc 

 Karos Health Incorporated 

 Kestral Computing Pty Ltd 

 Krucom AB 

 L'Atelier du Soft 

 LiveData Inc 

 M.H. Nusbaum & Associates Ltd. 

 MIPS Technologies 

 Mach 7 Technologies, Inc. 

 MacIsaac Informatics 

 ManagementPlus 

 McKesson 

 MDP Group Inc. 

 MedAcuity Software, LLC 

 MEDASYS 

 Medflow Inc. 

 Medical Connections Ltd 

 Medical Micrographics 

 Medicasoft 

 Medinexus Pty Ltd 

 MEDITECH, Inc. 

 Microsoft Corporation 

 Misys Healthcare Systems 

 Moberg Research, Inc. 

 Mobigator Technology Group 

 Mortara Instrument, Inc. 

 Multimedia Development Corporation Sdn Bhd 

 NetDoc Pty Ltd. 

 NextGen Healthcare Information Systems, Inc. 
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 Nextrials, Inc. 

 Nuance Communications 

 Nucletron B.V. 

 NucleusLabs Information Technologies (Canada) Ltd. 

 Nuvon, Inc 

 OmniComm Systems, Inc. 

 Optika Technologies, Inc. 

 Orion Health 

 Philips Healthcare 

 Physician Technology Services, Inc. 

 Polycom, Inc. 

 Premier, Inc. 

 Project Performance Corporation 

 Prosocial Applications, Inc. 

 Registry Widget 

 Riverain Medical 

 Roadside Telematics Corporation 

 Roche Diagnostics S.L. 

 Sabacare Co. 

 Sajix Inc. 

 Sectra Pty Ltd 

 Senior Health Inc. 

 Serendipity Health 

 Siemens AG, Medical Solutions 

 SIVECO Romania S.A. 

 Software Partners, LLC 

 Sophrona Solutions, Inc. 

 Sorna Corporation 

 Spacelabs Healthcare, LLC 

 Spectracom Corporation 

 Technology in Medicine, Inc. 

 Telemis SA 

 Teradata Corporation 

 Tiani Spirit Gmbh 

 TomoTherapy Incorporated 

 Topcon Medical Systems, Inc. 
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 Toshiba Medical Systems Corporation 

 TSG Integrations 

 Twinpod Inc. 

 Varian Medical Systems 

 Vision RT, Ltd. 

 Wake Forest University, School of Medicine 

 Welch Allyn, Inc. 

 Wellsoft Corporation 

 Wipro-Infocrossing Healthcare Services 

 Zarb Consulting 

 

3.4.4 Διαλειτουργικότητα και ιατρικά πληροφοριακά συστήματα 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο έντονη η αναγκαιότητα αναβάθμισης της ποιότητας 
των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας με ταυτόχρονη μείωση του κόστους τους. Για το σκοπό 
αυτό, πέρα από διαδικασίες επιχειρηματικού ανασχεδιασμού (business process reengineering) που 
προφανώς και πρέπει να υλοποιηθούν σε κάθε φορέα, σημαντική βοήθεια έρχονται να προσφέρουν 
και οι τεχνολογίες  τηλεματικής (τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής) που δημιουργούν ένα νέο 
περιβάλλον εργασίας και λειτουργίας στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα οφέλη της 
εισαγωγής των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον ήδη σύνθετο χώρο της Υγείας και 
Πρόνοιας έχουν από καιρό αναγνωριστεί και επισημανθεί από τη Διεθνή βιβλιογραφία. Παρόλα 
αυτά είναι και σήμερα αρκετά συνηθισμένες στα Νοσοκομεία  αποσπασματικές προσπάθειες 
μηχανογράφησης ενώ σε πολλές περιπτώσεις υλοποιήσεις έχουν βασιστεί σε ετερογενή 
Πληροφορικά Συστήματα. Για παράδειγμα σε ένα Νοσοκομείο συναντάμε συστήματα 
διαφορετικών προμηθευτών που υλοποιούν το Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα (Hospital 
Information System – HIS), το Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα (Laboratory 
Information System – LIS) το Διοικητικό Οικονομικό Σύστημα, σύστημα οργάνωσης 
Ακτινοδιανγωστικού τμήματος, κ.λπ. που είναι απαραίτητο να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν 
δεδομένα. Στο πλαίσιο είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας και διασυνδεσιμότητας μεταξύ 
συστημάτων. 

Όπως έχει γίνει σαφές στις προηγούμενες παραγράφους, η δημιουργία πληροφοριακών υποδομών 
ακόμα και εντός ενός νοσοκομείου, πόσο μάλλον μεταξύ μονάδων υγείας είναι μια σύνθετη 
διαδικασία που δεν μπορεί να καλυφθεί από μία και μόνο εφαρμογή λόγω της πολυπλοκότητας του 
χώρου της υγείας και πρόνοιας. Κατά συνέπεια απαιτείται η δημιουργία ενός πλαισίου 
διαλειτουργικότητας βασισμένο σε διεθνή πρότυπα και πρακτικές. Παρακάτω περιγράφεται η 
βέλτιστη τεχνική λύση για τη δημιουργία ενός τέτοιου πλαισίου. Στη λύση αυτή, όλα τα συστήματα 
συνδέονται μέσω ενός υποσυστήματος διασύνδεσης HL7 (middleware), με μια κοινή υποδομή 
επικοινωνίας (Common Communication Infrastructure - CCI). Αυτή η υποδομή 
επικοινωνίας φροντίζει όλες οι πληροφορίες που στέλνονται από ένα σύστημα να παραδίδονται 
στον προοριζόμενο παραλήπτη. Όταν αυτό είναι αδύνατο το CCI θα ενημερώνει το σύστημα 
αποστολής για την αποτυχία εκτέλεσης της παράδοσης. Το HL7 (Health Level 7) αναγνωρίζεται 
διεθνώς ως η πιο δόκιμη και πετυχημένη λύση στο πρόβλημα της διαλειτουργικότητας στο χώρο 
της υγείας (Spyrou & Berler & Bamidis, 2003) όπως περιγράφεται αναλυτικότερα και στην 
επόμενη ενότητα. Στο Παρακάτω Σχήμα απεικονίζονται οι βασικές ανάγκες διασύνδεσης εντός 
ενός νοσοκομείου. 
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Σχήμα 32: Βασικές ανάγκες διασυνδεσιμότητας μεταξύ εφαρμογών σε ένα νοσοκομείο 

Ιδεωδώς όλα τα πληροφοριακά συστήματα κατανάλωσης είναι ικανά να λαμβάνουν πληροφορίες 
υπό τη μορφή μηνυμάτων (Application Protocol Data Units – APDUs). Προκειμένου να 
φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά σ’ αυτήν την ιδανική κατάσταση χρησιμοποιείται ένα 
πρόσθετο σύστημα middleware που εκτελεί μια επαναλαμβανόμενη σύνδεση με την (τις) βάση (εις) 
δεδομένων και εξάγει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήματα (information 
broadcast system). Είναι έτσι το μόνο σύστημα που συνδέεται κατευθείαν με τη βάση δεδομένων 
που φέρει τις τρέχουσες πληροφορίες. Αυτό το σύστημα παράγει τα APDUs με τις πληροφορίες 
και τα μεταδίδει σε όλα τα συνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα. Το επόμενο Σχήμα  
παρουσιάζει την διαφορά μεταξύ τις απευθείας διασύνδεσης με μια βάση δεδομένων (συνήθως με 
επιβάρυνση του φόρτου εργασίας της βάσης δεδομένων) και μέσω middleware. 

 

 

           Απευθείας σύνδεση   Χρήση middleware broadcasting system 

Σχήμα 33 Xρήση εφαρμογής τύπου middleware 

Η συνέπεια της εισαγωγής ενός middleware broadcasting system είναι ότι το φορτίο εργασίας στη βάση 
δεδομένων παραμένει σταθερό αντί να είναι ανάλογο με τον αριθμό των συνδεδεμένων 
πληροφοριακών συστημάτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αφορά τα «κληροδοτημένα» 
(legacy) πληροφοριακά συστήματα τα οποία ήδη λειτουργούν στα όριά τους. Το παρακάτω 
διάγραμμα (Σχήμα 6) εικονογραφεί την επιβάρυνση του συστήματος. 

LIS RIS 

HIS – Διαχειριστικές Εφαρμογές 

PACS 

HIS – Κλινικές Εφαρμογές 

HL7 HL7 HL7 

HL7

HL7 

Αριθμός συστημάτων

Απευθείας σύνδεση 

Χρήση middleware broadcasting system 
φόρτος 

Σχήμα 34: Απλοποιημένη σχηματική αναπαράσταση της επιβάρυνσης 
πληροφοριακών συστημάτων 
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Για να επιτευχθεί ευρεία μετάδοση (σε πολλούς αποδέκτες - εφαρμογές) των δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο, το middleware broadcasting system συνδέεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
στην βάση δεδομένων σε βαθμό που του επιτρέπει να επιδεικνύει συμπεριφορά πραγματικού 
χρόνου (real-time). Προφανώς όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα τόσο επιβαρύνεται η βάση 
δεδομένων. Εδώ πάλι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ υπερφόρτωσης και συμπεριφοράς σε 
πραγματικό χρόνο. Ο όρος «πραγματικός χρόνος» συχνά εννοείται σαν «πολύ γρήγορος σε 
απόκριση». Εντούτοις η σωστή ερμηνεία είναι «αρκετά γρήγορος για να κρατήσει πιστά την σειρά 
των σχετικών συμβάντων του πραγματικού κόσμου που το σύστημα παρακολουθεί». Για 
παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας ασθενής έχει εισαχθεί, πρέπει να γίνει γνωστό στον θάλαμο 
διαμονής του πριν φτάσει ο ίδιος εκεί. 

Η χρησιμοποίηση HL7 APDUs για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων φέρει ορισμένα 
ξεχωριστά πλεονεκτήματα: 

 Όλα τα συστήματα μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους με έναν κοινό τρόπο. 

 Υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ των συστημάτων η οποία επιτρέπει οι πληροφορίες να 
δρομολογούνται, να αποθηκεύονται, να προωθούνται, και να επεξεργάζονται ανεξάρτητα 
από την πραγματική ανταλλαγή. 

 Τα πληροφοριακά συστήματα που ανταλλάσσουν πληροφορίες δεν χρειάζεται να 
αποκαλύπτουν την εσωτερική τους δομή το ένα στο άλλο. Αυτή η μορφή της «απόκρυψης  
των πληροφοριών» (information hiding) βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα σύνδεσης 
των συστημάτων. 

Όταν συστήματα παρέχουν μια κοινή διεπαφή (interface) για αποστολή και παραλαβή 
πληροφοριών όχι μόνο μπορούν εύκολα να συνδεθούν αλλά ακόμη κι η δρομολόγηση των 
πληροφοριών γίνεται εφικτή. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό για την διασύνδεση 
απομακρυσμένου συστήματος που δεν μπορεί να επικοινωνήσει κατ’ ευθείαν. 

Η δυσκολία της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ Πληροφοριακών Συστημάτων που είναι 
εγκατεστημένα σε μια μονάδα υγείας αποτελεί ένα από τα κυριότερα εμπόδια προς την βελτίωση 
της αποδοτικότητας, λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του Τομέα Υγείας στη χώρα 
μας.. Ο Τομέας Υγείας εξαρτάται υπερβολικά από τα διαθέσιμα δεδομένα (πληροφορίες), και 
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο «παράγονται» καθημερινά τεράστιες ποσότητες δεδομένων από 
τα νοσοκομεία, τις κλινικές, τα εργαστήρια. Όμως, ακόμα και σήμερα, παρά την τρομακτική 
εξέλιξη του τομέα της Πληροφορικής και των Υπολογιστών, τα δεδομένα αυτά τις περισσότερες 
φορές δεν επεξεργάζονται ηλεκτρονικά, αλλά χειρογραφικά. Η πραγματικότητα αυτή έρχεται σε 
πλήρη αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σε άλλους τομείς που επίσης εξαρτώνται πολύ από την 
συνεχή πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων: 

 Την έλλειψη κεφαλαίων για την ανάπτυξη  νέων συστημάτων. 

 Την έλλειψη υιοθέτησης συγκεκριμένων προτύπων. 

Από την άλλη μεριά, ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί έναν χώρο γεμάτο προκλήσεις για την 
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής λόγω:  

 της πολυπλοκότητας των ιατρικών δεδομένων,  
 της δυσκολίας εισαγωγής των δεδομένων (data entry),  

 των θεμάτων με τα προβλήματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων . 

Ιστορικά, ο τομέας της υγείας αποτελούνταν από ανεξάρτητες και αυτόνομες μονάδες με μικρή 
έως ελάχιστη ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ τους, ενώ η χρήση τεχνολογιών 
Πληροφορικής αντιμετωπίσθηκε επίσης αυτόνομα και κατά περίπτωση. Στη σημερινή εποχή όμως, 
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η πίεση για αλλαγές και βελτιώσεις αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Το χάσμα ανάμεσα στην 
ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας από πολίτες, ενημερωμένους και απαιτητικούς από τη μία, 
και η ποιότητα της προσφοράς υπηρεσιών υγείας από πλευράς του κράτους και των μονάδων 
υγείας του από την άλλη, ολοένα και μεγαλώνει. Παράλληλα απαιτείται πλέον αποδοτικότητα και 
μείωση του κόστους με ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.  

Ταυτόχρονα, η παλιά απλή σχέση γιατρού – ασθενή έχει αντικατασταθεί από μια άλλη 
πολυπλοκότερη, όπου ο ασθενής παρακολουθείται πλέον από μια ομάδα ειδικών υγείας, που ο 
καθένας είναι εξειδικευμένος σε κάποιον τομέα. Έτσι, γίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη για 
ανταλλαγή και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα ενός ασθενή για πολλούς ενδιαφερόμενους 
(ιατρούς, νοσηλευτές, οικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.). Με βάση τα παραπάνω, εύκολα κατανοεί 
κανείς την αναγκαιότητα της Ολοκλήρωσης και Διασύνδεσης των Πληροφοριακών Συστημάτων 
στον τομέα της υγείας. Τεχνικά, τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπισθούν είναι: 

 Η ανομοιογένεια και η κατανεμημένη μορφή των δεδομένων. 

 Οι διαφορετικές, συχνά «αλληλοσυγκρουόμενες» απαιτήσεις των διαφόρων χρηστών. 
Διαφορετικές είναι οι απαιτήσεις ενός ιατρού σε ένα μικρό Περιφερειακό Ιατρείο, και 
άλλες οι απαιτήσεις ενός Νοσοκομείου με εκατοντάδες ασθενείς καθημερινά. 

Για την επίτευξη του στόχου της διασυνδεσιμότητας και της διαλειτουργικότητας είναι απαραίτητο 
να τηρηθούν οι  παρακάτω προϋποθέσεις: 

Η ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού για την διασυνδεσιμότητα στον χώρο της Υγείας. Το 
στρατηγικό σχέδιο συνεκτιμά σε κεντρικό επίπεδο τις δυνατότητες των υποδομών και αποφασίζει 
την λειτουργία και σχεδιασμό υποδομών συνεκτιμώντας το θέμα της διασυνδεσιμότητας και της 
διαλειτουργικότητας.  

Η ευρεία χρήση των προτύπων. Τα προς υλοποίηση συστήματα και υποσυστήματα πρέπει να 
ακολουθούν πιστά τα υπάρχοντα πρότυπα αλλά και παρακολουθούν τις εξελίξεις τους. Δυστυχώς 
δεν είναι πάντα σε τελική  μορφή διαμορφωμένα τα πρότυπα (αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον χώρο της 
Υγείας) και υπάρχουν περισσότερα του ενός από διαφορετικές πηγές.   

Η δημιουργία αρχών πιστοποίησης στην Ελλάδα και ειδικότερα όσον αφορά το πρωτόκολλο 
HL7. Το πρωτόκολλο HL7 έχει εδραιωθεί σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, ξεκινώντας από τις 
Η.Π.Α., δημιουργώντας γραφεία εκπροσώπησης σε διάφορες χώρες (HL7 affiliates). Αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν 32 τέτοιοι οργανισμοί εκτός Η.Π.Α. δίνοντας μια διεθνή διάσταση σε ένα de-
facto πρωτόκολλο. Παράρτημα του οργανισμού υπάρχει πλέον και στην Ελλάδα, το HL7 Hellas 
το οποίο είναι σε θέση να παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός οργανωμένου και 
δομημένου πλαισίου διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα. 

Η διασυνδεσιμότητα στην ιατρική πληροφορική συνήθως ορίζεται ως εξής: 

 Διασυνδεσιμότητα με υπάρχουσα υφιστάμενη μηχανογραφική κατάσταση με σκοπό την 
αξιοποίηση της υπαρκτής υποδομής σε λογισμικό και εφαρμογές (π.χ. Legacy systems). 

 Διασυνδεσιμότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων νοσοκομείων και πληροφοριακών 
συστημάτων εργαστηρίων. 

 Διασυνδεσιμότητα με διακριτά συστήματα που ολοκληρώνουν την λειτουργικότητα 
ιατρικών υποσυστημάτων (π.χ. RIS και PACS) καθώς και σύστημα διαχείρισης 
δεδομένων ιατρικού φακέλου ασθενούς. 

 Διασυνδεσιμότητα σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ μονάδων υγείας, με το Υπουργείο Υγείας 
και άλλες οντότητες (Ασφαλιστικά Ταμεία, Ιδιωτικός Τομέας Υγείας, κ.λπ.). 

Η πιο δόκιμη αντιμετώπιση είναι η χρήση τεχνολογιών ανταλλαγής μηνυμάτων (messaging) που 
είναι ευρέως διαδεδομένες και εύκολο να αναπτυχθούν (Grimson, 2000). Η βασική ιδέα είναι η 
χρήση μιας αρχιτεκτονικής ανταλλαγής μηνυμάτων από τους διάφορους εμπλεκόμενους χρήστες 
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σε μία διαδικασία, και στην αυστηρή τυποποίηση των μηνυμάτων. Η αρχιτεκτονική 
κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων που διαλειτουργούν μεταξύ τους (federated 
information systems) πρέπει να λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση εφαρμογών που 
συχνά είναι ήδη αποδεκτές από τους χρήστες. 

3.4.5 Προτεινόμενη λύση πλαισίου διαλειτουργικότητας 

Σε ότι αφορά την διατηρησιμότητα υφιστάμενων εφαρμογών κανείς πρέπει να λάβει υπόψη ότι: 

 1. Πολλά από τα ήδη υπάρχοντα συστήματα δεν χρειάζεται να αλλαχτούν 
(καλύπτουν λειτουργικές ανάγκες και χρησιμοποιούνται από τους χρήστες).  

 2. Κανένα σημαντικό πρόσθετο φορτίο (workload) δεν πρέπει να εισάγεται στα ήδη 
υπάρχοντα συστήματα λόγω της διασύνδεσης τους. 

 3. Η διασύνδεση των υπαρχόντων συστημάτων πρέπει να είναι μια οικονομικώς 
συμφέρουσα ενέργεια. 

Έτσι, η αντικατάσταση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων μιας μονάδας υγείας μπορεί να 
αποφεύγεται κατά το δυνατόν με τη χρήση του προτύπου HL7 ως μέσο ανταλλαγής δεδομένων 
όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο το κόστος αγοράς ενός 
καινούργιου συστήματος. Τα κρυφά κόστη είναι συνήθως πολύ υψηλότερα (εκπαίδευση, μεταφορά 
δεδομένων, κ.λπ.). Το γεγονός ότι η διασύνδεση (interface) με ένα πληροφοριακό σύστημα δεν 
πάντα εύκολη, δεν είναι ικανός λόγος για την αντικατάσταση του πληροφοριακού συστήματος 
(deinvestment). Μόνο συστήματα βασισμένα σε απαρχαιωμένη ή περιοριστική τεχνολογία, ή με 
τεχνολογικές και λειτουργικές ελλείψεις (γραφικό περιβάλλον, περιορισμένη κάλυψη των 
διαδικασιών, κ.λπ.) πρέπει να απαραίτητα να αντικαθιστώνται. 

Είναι λοιπόν προφανές ότι χωρίς την χρήση του προτύπου HL7 υφίσταται η αναγκαιότητα 
κατασκευής και υποστήριξης πολλών διεπαφών διαφορετικού τύπου. Πέραν του πλήθους των 
διεπαφών που πρέπει να κατασκευασθούν και να προσαρμοσθούν, η διαχείριση της διαδικασίας 
γίνεται δύσκολη διότι απαιτείται οι συνεργασία ανά δύο των κατασκευαστών των διαφόρων 
συστημάτων. Με την χρήση ενός υποσυστήματος διασύνδεσης μέσω HL7 (middleware) η 
κατάσταση διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο Σχήμα 7. Σε αυτήν την περίπτωση υλοποιούνται 
λιγότερες διεπαφές.  
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ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

Αρχιτεκτονική προς αποφυγή Επιθυμητή Αρχιτεκτονική 
 

Σχήμα 35 Απλοποιημένη σχηματική αναπαράσταση της μείωση των αναγκαίων διεπαφών 
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Οποιοσδήποτε σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων σε στρατηγικό επίπεδο θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη όλα τα ανωτέρω, ώστε να καταστεί εφικτός ο στόχος για ποιότητα στα κλινικά 
δεδομένα μέσω των ηλεκτρονικών αρχείων.  

Οι διαδικασίες περίθαλψης δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα όσο η τεχνολογία. Κατά συνέπεια, ο 
σχεδιασμός ενός μοντέλου ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας (ΟΠΣΥ) θα 
πρέπει να βασιστεί στην απαραίτητη στρατηγική και στους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν.  

Έτσι, ο σχεδιασμός λειτουργίας ενός ΟΠΣΥ δεν θα πρέπει να βασίζεται σε τεχνολογικές λύσεις 
αλλά κυρίως στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει. 
Προκειμένου να λειτουργήσει ικανοποιητικά το σύστημα απαιτείται αναδιοργάνωση. Δεν θα πρέπει 
να αναπαράγονται οι γραφειοκρατικές αντιλήψεις του παρελθόντος οι οποίες υλοποιήθηκαν 
προκειμένου να ικανοποιήσουν λειτουργικά το σύστημα με τα τεχνολογικά μέσα που τότε 
υπήρχαν. 

Ο σχεδιασμός ενός ΟΠΣΥ δεν είναι ένα εύκολο έργο. Πολλά έθνη προσπαθούν εδώ και χρόνια να 
αλλάξουν αντιλήψεις δεκαετιών και ξοδεύουν τεράστια χρηματικά ποσά όχι τόσο σε τεχνολογικά 
ζητήματα όσο σε ζητήματα ενημέρωσης, ανασχεδιασμού, διαβούλευσης και εκπαίδευσης. Έτσι ο 
λογικός τρόπος μοντελοποίησης απαιτεί ένα σχεδιασμό ο οποίος θα έχει προβλέψει καταρχήν το 
όγκο εκείνον των διαδικασιών και υπηρεσιών που απαιτούνται να έχουν κοινό χαρακτήρα. Δεν 
σημαίνει ωστόσο ότι όλες οι πληροφοριακές «μικρο-κοινωνίες» θα πρέπει να έχουν το ίδιο 
σύστημα ή και να διαχειρίζονται τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 
στον μικρόκοσμο ενός οργανωμένο πληροφοριακού περιβάλλοντος τα τμήματα, οι μονάδες υγείας 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν τα δεδομένα τους με τον τρόπο που αυτές νομίζουν, 
τηρώντας όμως κάποιους κοινούς κανόνες και διαδικασίες. Έτσι δημιουργούνται μικρές 
πληροφοριακές κοινότητες οι οποίες ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους βασιζόμενες σε ένα 
ενιαίο πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Είναι ουτοπία να θεωρήσει κανείς ότι θα μπορούσε να 
επιβάλλει μαζικά την τήρηση όμοιων δεδομένων, ενώ η τήρηση δεδομένων σε μια ενιαία εθνική 
βάση δεδομένων ενδεχομένως θα πρέπει να εξεταστεί και ως προς τη νομιμότητα της τήρησης των 
δεδομένων, της προστασίας του απορρήτου, κλπ. Εξάλλου, όσο κεντρικό και να είναι ένα σύστημα 
η πείρα έχει αποδείξει ότι πάντα θα πρέπει να διαλειτουργήσει με κάποιο άλλο εντός ή εκτός των 
συνόρων ενός Έθνους (Bali K. Rajeev, 2005). 

Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, αξίζει να σημειωθεί ότι η οποιαδήποτε στρατηγική 
διαλειτουργικότητας και αν επιλεγεί αυτή δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να βασίζεται σε 
συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις αλλά να απορρέει από τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. 
Αυτή είναι και η πάγια τακτική του HL7, το οποίο δομεί πλέον σενάρια διαλειτουργικότητας τα 
οποία ορίζονται ελεύθερα ανάλογα με τις ανάγκες.  

Έτσι το ΟΠΣΥ προκειμένου να πετύχει την απαραίτητη διαχρονικότητα θα πρέπει να 
στηριχθεί σε μια αρχιτεκτονική που να βασίζεται στις υπηρεσίες ή αλλιώς «service oriented 
architecture». Ο όρος δεν είναι καινούργιος και από το 2001 που άρχισαν να κάνουν την 
εμφάνιση του οι πρώτες εφαρμογές οι οποίες επιτρέπουν αυτή την αρχιτεκτονική, έχουν υλοποιηθεί 
εφαρμογές, σπανιότατα ωστόσο στον χώρο της υγείας. Οι λόγοι είναι απλοί: ο χώρος αυτός 
χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερα αυξημένη πολυπλοκότητα διαδικασιών οι οποίες δύναται να 
μεταβάλλονται ακόμα και από ιατρό σε ιατρό. Κατά συνέπεια, στην Υγεία δεν είναι εύκολη η 
συνεχής αλλαγή πληροφοριακών συστημάτων και κατά συνέπεια συμβαίνει συχνά παλαιά 
συστήματα να διατηρούνται για δεκαετίες. Αν είναι γνωστές οι διαδικασίες που απαιτούνται, αυτό 
που έχει σημασία είναι να καθοριστεί ποια δεδομένα πρέπει να τηρούνται και πως ανταλλάσσονται. 
Ο τεχνολογικός τρόπος είναι δευτερεύον και μάλλον επηρεάζεται μόνο από την τεχνολογική 
έλλειψη μέσω συντήρησης ή αναβάθμισης μιας εφαρμογής. 

Είναι βέβαιο ότι με τη διατήρηση υφιστάμενων εφαρμογών και κυρίως αυτών που δεν έχουν 
ουσιαστική επαφή με τον Πολίτη (backend), το κόστος μειώνεται στο βαθμό βέβαια που μια 
εφαρμογή δύναται να συντηρηθεί και να μη ανεβάζει το συνολικό κόστος απόκτησης (TCO – 
Total cost of ownership) σε δυσβάσταχτα επίπεδα. Με τον ίδιο τρόπο που νέες εφαρμογές θα 
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υλοποιούνται, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αποσύρονται, δηλαδή τμηματικά, αντικαθιστώντας 
εκείνες που επιχειρηματικά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. 

Κατά συνέπεια η προτεινόμενη αρχιτεκτονική βασίζεται στην διαλειτουργικότητα ομόσπονδων 
πληροφοριακών συστημάτων (federated information systems), είναι ανεξάρτητη από τη 
τεχνολογία (system independent) και εξαρτάται από τις απαιτούμενες ροές πληροφοριών 
(workflow dependent). Η αρχιτεκτονική βασίζεται σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και στα 
δεδομένα, δηλαδή στο πληροφοριακό περιεχόμενο.  

 

 
Σχήμα 36: Διαλειτουργικότητα ομόσπονδων πληροφοριακών συστημάτων 

Το παραπάνω οργανωτικό σχήμα επιτρέπει τη χωριστή ανάπτυξη των μονάδων ή ακόμα και 
τμημάτων με προφανή οφέλη, αρκεί να τηρούνται κάποιος κοινοί συμβατικοί κανόνες. Οι 
λεγόμενες γέφυρες μπορεί να είναι μια διεπαφή (middleware) για την ανταλλαγή δεδομένων, 
μπορεί να είναι ένα εργαλείο ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας η οποία απαιτεί πολλές εφαρμογές 
και πληροφοριακά συστήματα για να ολοκληρωθεί (workflow management tool), μπορεί να είναι 
ένα web service αν η διαδικασία υλοποιείται μέσω του διαδικτύου, και σε γενικές γραμμές μπορεί 
να είναι πολλών άλλων ειδών εφαρμογών. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει τη υλοποίηση μιας 
λύσης η οποία δεν θα έχει ένα και μοναδικό σημείο αποτυχίας (single point of failure), η 
οποία επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία του «ομόσπονδου συστήματος», όπου τη λειτουργία του 
ενός σημείου που δεν λειτουργεί μπορεί να αναλάβει ένα άλλο σημείο. Αυτή η λογική 
χρησιμοποιείται στις νέες δομές διαδικτύωσης όπως είναι τα Grids και τα δίκτυα peer–to-peer. 
Αυτό που πρέπει να δομηθεί είναι οι κανόνες συμπεριφοράς και αλληλο-υποστήριξης εντός του 
συστήματος. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει διατηρώντας 
τις παλιές λογικές αλλά απαιτεί αναδιοργάνωση σε πολλά επίπεδα. 

Επίσης η υλοποίηση ενός ΟΠΣΥ βασισμένου σε αυτή την αρχιτεκτονική απαιτεί σταδιακή και 
μεθοδική υλοποίηση (incremental development) με την οποία τα παλιά συστήματα εντάσσονται 
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Εθνικό Πρότυπο 
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δεδομένων 
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Εθνικό Πρότυπο
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σταδιακά, και με την οποία ακόμα και χειρόγραφες διαδικασίες θα αντικαθίστανται μόνο όταν θα 
είναι λειτουργικά εφικτό. 

 

3.4.6 Διαλειτουργικότητα  και κοινωνική ασφάλιση 

Αναμφίβολα, και τουλάχιστον όσον αφορά στα θέματα παροχής/κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας, 
ο κύριος συνδετικός κρίκος διαλειτουργικότητας των συστημάτων είναι ο «αριθμός μητρώου 
κοινωνικής ασφάλισης» (επομένως, πηγή αλλά και λύση αρκετών προβλημάτων είναι τα μητρώα 
ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης). 

Ο αριθμός αυτός αποτελεί σημείο αναφοράς και, εκτός των άλλων χρήσεων (συνταγογράφηση 
φαρμάκων, λογιστικά συστήματα κλπ), παραπέμπει επίσης α) στο φάκελο υγείας του ασφαλισμένου 
και β) στους μηχανισμούς επιδημιολογικής επιτήρησης του πληθυσμού. 

Δεδομένου δε ότι: 

 ένας από τους κύριους στόχους της πολιτικής για την υγεία (σύμφωνα και με τα 
οριζόμενα στο Ν3172/2003 και τις βελτιώσεις αυτού) είναι η παρακολούθηση της υγείας 
του πληθυσμού,  

 τόσο ο φάκελος υγείας όσο και οι μηχανισμοί επιδημιολογικής επιτήρησης του 
πληθυσμού προϋποθέτουν την ύπαρξη επίκαιρων και ενημερωμένων πληθυσμιακών 
καταλόγων και  

 οι πλέον ενημερωμένοι πληθυσμιακοί κατάλογοι είναι (ή θα έπρεπε να είναι) τα μητρώα 
ασφαλισμένων των ασφαλιστικών φορέων  

συνεπάγεται ότι, η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών υγείας αλλά και η 
δημιουργία τόσο του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας όσο και των μηχανισμών επιδημιολογικής 
επιτήρησης του πληθυσμού, εξαρτάται από τη σωστή τήρηση των (ηλεκτρονικών) μητρώων 
ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.  

Είναι βέβαιο ότι ο φάκελος υγείας θα γίνει ηλεκτρονικός μετά από αρκετά χρόνια και μετά από 
πολλές προσπάθειες. Μέχρι τότε πρέπει να γίνει σοβαρή μελέτη για τις λύσεις που είναι εφικτές 
διότι το θέμα της διαλειτουργικότητας των συστημάτων δεν είναι μόνον τεχνικό (π.χ. το πρόβλημα 
των κωδικοποιήσεων). Είναι και θέμα θεσμικό (π.χ. η διαλειτουργικότητα των συστημάτων μεταξύ 
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων – διότι δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που υποχρεώνει τους 
ιδιωτικούς φορείς να έχουν προδιαγραφές κλπ.). Επιπλέον, είναι βέβαιο ότι τεχνικές λύσεις 
μπορούν να δοθούν ευκολότερα από το να καθοριστούν θεσμικά οι ροές των πληροφοριών και οι 
δικαιοδοσίες των χρηστών. Οι θεσμικές αλλαγές προϋποθέτουν την ύπαρξη πλήρους κατανόησης 
(από δεκάδες αρμόδιους) τόσο των προβλημάτων όσο και των προτεινόμενων λύσεων.  

Επομένως, επειδή η διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων 
φορέων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης είναι θέμα πολύπλοκο και επειδή συμπεριλαμβάνει τόσο 
τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας όσο και τα συστήματα πληροφοριών επιδημιολογικής επιτήρησης 
του πληθυσμού, πρέπει: 

 Να γίνουν ο εντοπισμός και η καταγραφή α) των τεχνικών και β) των θεσμικών 
προβλημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών με έμφαση στα 
μητρώα ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

 Να γίνει σε βάθος μελέτη των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων λύσεων 
διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων του 
ηλεκτρονικού φακέλου υγείας αφενός και των μηχανισμών επιδημιολογικής 
παρακολούθησης του πληθυσμού αφετέρου). Ειδικά δε για τον ηλεκτρονικό φάκελο 
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υγείας η προσωπική μου άποψη είναι (όπως ανέφερα και στη 2η συνάντηση της ομάδας 
Ζ3) ότι πρέπει να εξεταστεί η λύση της σταδιακής δημιουργίας του ηλεκτρονικού 
φακέλου υγείας με βάση τα μητρώα ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ο 
λόγος είναι απλός. Στο σημείο όπου γίνεται η υποχρεωτική συναλλαγή (εκκαθάριση 
λογαριασμού) είναι πιο εύκολη η «σύλληψη» των πληροφοριών της υγείας του ασθενούς 
και η «επικόλλησή» τους στο φάκελο υγείας του. 

 Να γίνει η εισήγηση των βέλτιστων λύσεων στους φορείς της πολιτείας 

3.4.7 Συμμόρφωση προς το πλαίσιο 

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών ο οργανισμός HL7 προσδιόρισε έναν μεγάλο 
αριθμό προτύπων που στοχεύουν στην διευκόλυνση των προμηθευτών και των χρηστών στη 
διασύνδεση των εφαρμογών στην υγειονομική περίθαλψη. Τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται στην 
υγειονομική περίθαλψη διεθνώς. Σκοπός της εξέλιξης του προτύπου είναι να εκφρασθούν ρητά οι 
διαφορετικές ερμηνείες που υφίστανται κατά την εφαρμογή των προτύπων, αναμένοντας ως 
συνέπεια μια περαιτέρω μείωση του κόστους της διαλειτουργικότητας. Για τον λόγο αυτό έχει 
υπάρξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τα πρότυπα αυτά. Ο 
μηχανισμός συμβατότητας που προτείνεται από τον οργανισμό HL7 και συγκεκριμένα την ειδική 
ομάδα ενδιαφέροντος της συμβατότητας (SIG Conformance) είναι τα προφίλ συμμόρφωσης τα 
οποία αναλύονται σε μια τυποποιημένη δήλωση συμμόρφωσης (conformance statement). Η 
εφαρμογή αυτών των προφίλ συμμόρφωσης στην Ελλάδα αποτελεί την μοναδική ίσως δυνατότητα 
εισαγωγής και υλοποίησης του προτύπου HL7 με τρόπο οργανωμένο και με προοπτική 
δημιουργίας της κατάλληλης κουλτούρας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Μονάδες Υγείας και 
Πρόνοιας, Συναρμόδια Υπουργεία, Εταιρίες Πληροφορικής, επιστημονική Κοινότητα, κ.λπ.). 

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι μία δήλωση του κατασκευαστή λογισμικού ότι το λογισμικό του 
είναι συμβατό με ένα ή περισσότερα προφίλ συμμόρφωσης ή σενάρια διασυνδεσιμότητας. Η 
πρακτική που εφαρμόζεται διεθνώς αφορά στη δημιουργία τοπικών ή εθνικών δηλώσεων 
συμμόρφωσης με σενάρια διασυνδεσιμότητας τυποποιημένα από τον φορέα (π.χ. Ένα 
περιφερειακό σύστημα υγείας, ένα Υπουργείο, ένα νοσοκομείο). Η αντιμετώπιση του προβλήματος 
με την χρήση των προφίλ συμμόρφωσης ουσιαστικά επιλύει το πρόβλημα εφαρμόζοντας με 
δομημένο τρόπο την εξειδίκευση κάθε περίπτωσης. Το προφίλ ενός μηνύματος βασίζεται στο 
πρότυπο HL7 και εξειδικεύει το πρότυπο όπου καθορίζει επιλεξιμότητα στην υλοποίηση, 
εξαλείφοντας έτσι τις αμφιλεγόμενες υλοποιήσεις στο συντακτικό του μηνύματος.  

Από την ανάγκη χρησιμοποίησης διαδικασιών συμμόρφωσης στο πρότυπο καθίσταται σαφές ότι 
το πρότυπο HL7 δεν είναι “plug and play” αλλά παρέχει ένα κοινό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 
υλοποιούνται  τα ζητήματα διασυνδεσιμότητας. Επίσης, μια μονάδα υγείας δεν πρέπει να αρκείται 
απλά στην «αναφορά» του προμηθευτή περί συμβατότητας αλλά πρέπει να απαιτεί τη προσκόμιση 
δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή του λογισμικού και να εξετάζει με προσοχή την 
εμπειρία του προμηθευτή στην υλοποίηση έργων διασυνδεσιμότητας με συμβατά στο πρότυπο 
αυτό πληροφοριακά συστήματα. 

Η χρήση δηλώσεων συμμόρφωσης απλοποιεί το ζήτημα σε τεχνικό επίπεδο, δεν το επιλύει όμως 
σε επίπεδο μορφοποίησης και πολιτικής διαχείρισης δεδομένων. Απαραίτητο συστατικό ενός 
πλαισίου διαλειτουτργικότητας είναι η ανταλλαγή δεδομένων με τυποποιημένο τρόπο, δηλαδή η 
χρήση δεδομένων με κωδικοποιημένη μορφή. Οι ελάχιστες αναγκαίες κωδικοποιήσεις είναι αυτές 
που αφορούν στις ιατρικές πράξεις, στις διαγνώσεις, στα φάρμακα και το υγειονομικό υλικό. Ένα 
δεύτερο απαραίτητο συστατικό είναι και η προτυποποίηση κατά το δυνατό των διαδικασιών και 
των ροών πληροφοριών εντός και μεταξύ μονάδων υγείας. Ένα παράδειγμα δημιουργίας 
παρόμοιας τυποποιημένης διαδικασίας είναι η χρήση κοινών εντύπων υποβολής λογαριασμών 
ασθενών για εκκαθάριση προς τα δημόσια ταμεία, καθώς σήμερα κάθε ταμείο απαιτεί δικό του 
έντυπο υποβολής και δικούς του κανόνες. 
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3.4.8 Εν κατακλείδι… 

Η απλή σχέση γιατρού – ασθενή τείνει να αντικατασταθεί από μια άλλη πολυπλοκότερη, όπου ο 
ασθενής παρακολουθείται πλέον από μια ομάδα ειδικών υγείας. Έτσι, γίνεται πλέον επιτακτική η 
ανάγκη για ανταλλαγή και εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα ενός ασθενή, από πολλούς 
ενδιαφερόμενους. Οι νέες ανάγκες διευρύνονται από την προσπάθεια να προαχθούν οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες, σε υπηρεσίες πρόληψης και υπηρεσίες φροντίδας χρόνιων ασθενών. Είναι 
λοιπόν φανερό ότι οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας ξεπερνούν πλέον τον απομονωμένο χώρο του 
νοσοκομείου και προκύπτουν ανάγκες δημιουργίας πλαισίου διαλειτουργικότητας σε περιφερειακό 
επίπεδο τουλάχιστον. 

Η χρήση κωδικοποιήσεων στα πληροφοριακά συστήματα στην Υγεία τους δίνει τη δυνατότητα να 
δια-λειτουργούν αποτελεσματικά, να ανταλλάσσουν δεδομένα, και να δημιουργήσουν στο μέλλον 
τον ολοκληρωμένο Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του Πολίτη. Κατά συνέπεια, δεν είναι εφικτή 
τεχνικά και λειτουργικά η λήψη ποιοτικών ηλεκτρονικών κλινικών δεδομένων σε ένα πληροφοριακό 
περιβάλλον τόσο σύνθετο και απαιτητικό όσο είναι αυτό της Υγείας χωρίς Εθνικό πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας. 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική βασίζεται στην διαλειτουργικότητα ομόσπονδων πληροφοριακών 
συστημάτων, είναι ανεξάρτητη από τη τεχνολογία και εξαρτάται από τις απαιτούμενες ροές 
πληροφοριών. Η αρχιτεκτονική βασίζεται σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και στα δεδομένα, 
δηλαδή στο πληροφοριακό περιεχόμενο. Αυτή είναι και η βάση για τη δημιουργία ηλεκτρονικών 
αρχείων που θα οδηγήσουν με ασφάλεια στην ηλεκτρονική υγεία του αύριο, στοχεύοντας στη 
βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας και παρέχοντας στους επαγγελματίες υγείας ποιοτικά 
κλινικά δεδομένα. 

Είναι πλέον σαφές ότι η δημιουργία πληροφοριακών υποδομών στις μονάδες υγείας είναι μια 
σύνθετη διαδικασία που συνήθως δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από μία και μόνο μηχανογραφική. 
Κατά συνέπεια απαιτείται η δημιουργία ενός πλαισίου διαλειτουργικότητας βασισμένου σε διεθνή 
πρότυπα και πρακτικές. Τα πλέον διαδεδομένα πρότυπα διασυνδεσιμότητας στο χώρο της 
Πληροφορικής Υγείας είναι το HL7 (για ανταλλαγή μηνυμάτων και δεδομένων αλφαριθμητικού 
χαρακτήρα) και το DICOM (για την ανταλλαγή απεικονιστικών δεδομένων). Η διεθνής πρακτική 
έχει αποδείξει ότι η ολική «προσκόλληση» στα πρότυπα είναι η πιο οικονομική προσέγγιση στο 
θέμα διασυνδεσιμότητας πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Αντίθετα προσπάθειες δημιουργίας 
«ιδιόκτητων» (Proprietary) μηχανισμών διασυνδεσιμότητας που πιθανόν να προσομοιάζουν το 
πρότυπο είναι αναποτελεσματική, κοστοβόρα και παρωχημένη. Είναι πλέον σαφές διεθνώς, και θα 
πρέπει να γίνει πλέον κατανοητό και στην χώρα μας, ότι θα πρέπει εξ’ αρχής να γίνουν οι σωστές 
επιλογές στα θέματα διασυνδεσιμότητας. Επιλογές που θα να βασίζονται σε δοκιμασμένες λύσεις 
και προφανώς δεν θα  οδηγούν στην εξ’ αρχής «ανακάλυψη του τροχού». 

 

3.5 Δείκτες Υγείας και Αποτελεσματικότητας: ο τρίτος πυλώνας 

3.5.1 Εισαγωγή 

Προκειμένου να μπορούν να καταλήξουν σε συγκεκριμένα μετρήσιμα συμπεράσματα, oι 
επιστήμoνες διαμόρφωσαν κοινά απoδεκτoύς δείκτες αποτύπωσης της κατάστασης υγείας ενός 
πληθυσμού. Αυτοί είναι οι δείκτες θετικής υγείας και αρνητικής υγείας (πίνακας παρακάτω). Oι 
πρώτoι περιλαμβάνουν αντικειμενικούς και υπoκειμενικoύς δείκτες. Oι αντικειμενικoί είναι α) o 
δείκτης γεννητικότητας, δηλαδή τo πoσoστό των γεννήσεων, και β) τo πρoσδόκιμo επιβίωσης, 
δηλαδή τα αναμενόμενα έτη ζωής ενός ατόμoυ κάτω από φυσιoλoγικές συνθήκες, ενώ oι 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

251 

υπoκειμενικoί είναι α) η ευεξία τoυ ατόμoυ και β) η πoιότητα ζωής. Αυτή αξιoλoγείται με διάφoρες 
μεθόδoυς, όπως η QALY (έτη ζωής με βάση την πoιότητα) και η WHOQOL (πoιότητα ζωής από 
την Παγκόσμια Oργάνωση Υγείας), πoυ περιλαμβάνει στoιχεία όπως η σωματική υγεία, η ψυχική 
ικανoπoίηση, η ανεξαρτησία, η ασφάλεια, η oικoνoμική θέση, oι κoινωνικές σχέσεις κάθε ατόμoυ 
κ.ά. Ακριβή στoιχεία σε πανελλήνιo επίπεδo για αυτoύς  τoυς δείκτες δεν είναι εύκoλo να 
συλλεχθoύν, ενώ μόνo μικρές μελέτες -σε σχέση με τoυς δείκτες αυτoύς και τo σύστημα υγείας- 
έχoυν διεξαχθεί. 

Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, τo 67% τoυ πληθυσμoύ δεν είναι ικανoπoιημένo από τo σημερινό 
σύστημα υγείας. Από την άλλη πλευρά, oι δείκτες αρνητικής υγείας περιλαμβάνoυν τoυς δείκτες 
θνησιμότητας (αριθμός και αιτία θανάτων) και νoσηρότητας (αριθμός και αιτίες νoσηλείας σε 
νoσoκoμεία) κάθε χώρας. 

 
Πίνακας 33 ενδεικτικοί δείκτες υγείας, Ελλάδα 2001, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 

 
Πηγή: Συμβoλή της πρόληψης, πρoαγωγής και αγωγής υγείας στη βελτίωση τoυ επιπέδoυ υγείας στoν ελληνικό πληθυσμό, 
ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΞΑΝΘΗΣ, ΑΠOΣΤOΛOΣ Ι. ΧΑΤΖΗΤOΛΙOΣ, IATPIKO BHMA • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 

Κατά συνέπεια ο τρίτος πυλώνας είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το τελικό αποτέλεσμα ενός 
πολιτοκεντρικο πληροφοριακού συστήματος υγείας, ήτοι η μέτρηση της δημόσιας υγείας όπως 
έχουμε ήδη αναφέρει και σε άλλα σημεία της διατριβής. Οι δείκτες αποτελούν μέρος του μοντέλου 
και αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο, μαζί με τη top down προσέγγιση που εφαρμόστηκε. Δεν 
υπήρχε η δυνατότητα για συλλογή δεδομένων bottom up λόγω των εγγενών αδυναμιών του 
συστήματος υγείας. Με τη παραγωγική λειτουργία ενός ΟΠΣΥ αναμένεται να μπορούν να 
διορθωθούν, να πληθυσμωθούν και να αλλάξουν οι αρχικά προτεινόμενοι δείκτες.  

 

3.5.2 Μη-Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Μέτρησης της Αποδοτικότητας στα 
Νοσοκομεία  
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Οι Δείκτες Αποδοτικότητας (Performance Indicators-Pis), είναι στατιστικοί δείκτες και είναι μια 
πρακτική που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες (Η.Π.Α., Καναδάς, 
Αυστραλία, Μεγάλη Βρετανία, Σκανδιναβικές Χώρες), με ιδιαίτερη επιτυχία (WHO, 2003). Είναι 
δείκτες μέτρησης των δραστηριοτήτων, αποτελεσμάτων και της ποιότητας των Οργανισμών 
Υγείας. Δίνουν έμφαση στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, στην ισότητα στην πρόσβαση των 
υπηρεσιών, στην αποτελεσματική απόδοση των απαραίτητων υπηρεσιών υγείας και στην εμπειρία 
του ασθενή από τη λειτουργία του συστήματος υγείας.  

Αυτοί οι δείκτες έχουν εξέχουσα σημασία γιατί, αρχικά μετρούν την υπάρχουσα ποιότητα των 
υπηρεσιών και στη συνέχεια θέτουν τις προϋποθέσεις εξέλιξης και αναβάθμισης αυτών. Ως εκ 
τούτου, οι δείκτες αυτοί αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές πρακτικές των αναπτυγμένων 
συστημάτων υγείας και τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτών είναι καθοριστικά για την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποδοτικότητας θα πρέπει να εστιάζουν στις 
υπηρεσίες που είναι σημαντικές για το νοσοκομείο. Πρέπει δηλαδή, να είναι συγκεκριμένοι σε 
σχέση με τους στόχους που θέτει προς υλοποίηση. Επιπλέον, να εστιάζουν στις παρεχόμενες, από 
τον οργανισμό, υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα, να είναι δε τόσο ποιοτικοί, όσο και ποσοτικοί, 
επιτρέποντας τη μέτρηση, τόσο της ποιότητας του οργανισμού, όσο και της ποσότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Από τους πιο συνηθισμένους τρόπους μέτρησης, αλλά και εξέλιξης των δεικτών 
αποτελεσματικότητας είναι η χρησιμοποίηση των τριών διαστάσεων της απόδοσης: Οικονομία-
Αποδοτικότητα-Αποτελεσματικότητα.  

 Οικονομία: Η απόκτηση ανθρώπινου προσωπικού και υλικών πόρων για την κατάλληλη 
ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.  

 Αποδοτικότητα: Η παραγωγή μέγιστων εκροών για οποιοδήποτε σύνολο εισροών ή 
χρησιμοποίηση των ελάχιστων εισροών για την απαιτούμενη ποσότητα και ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  

 Αποτελεσματικότητα: Η αποτελεσματικότητα του οργανισμού στην κάλυψη των 
αναγκών των πολιτών.  

Κάθε δείκτης χρησιμοποιείται για να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σε μια υπηρεσία, 
αναφορικά με μια εργασία ή μια διαδικασία. Για παράδειγμα, τα ποσοστά των νοσοκομειακών 
λοιμώξεων, ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών , η ελλιπής καταγραφή ιατρικών φακέλων κλπ, 
παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις λοιμώξεις, τους πελάτες-ασθενείς, τον τρόπο 
οργάνωσης του νοσοκομείου. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των δεικτών που μπορεί να καταρτισθεί και 
να χρησιμοποιηθεί από ένα νοσοκομείο είναι σχεδόν απεριόριστος. Όμως, όπως προκύπτει από τη 
διεθνή βιβλιογραφία, οι πλέον συχνά εμφανιζόμενοι είναι οι παρακάτω:  

Γενικοί Δείκτες  

 Συμβάντα σχετιζόμενα με τη χορήγηση φαρμάκων  

 Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων  
 Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις  
 Θνητότητα  

 Βαθμός ικανοποίησης του πελάτη-ασθενή  

 Συμβάντα σχετιζόμενα με τον πελάτη-ασθενή  

 Επανεισαγωγές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  

 Πληρότητα κλινών  

Δείκτες Υπηρεσιών Επειγόντων  
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 Χρόνος αναμονής για εξέταση από γιατρό  

 Μέση διάρκεια παραμονής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, από τη λήψη για 
εισαγωγή, μέχρι τη μεταφορά σε μονάδα  

 Ανεπιθύμητη έκβαση μετά την αναχώρηση από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών  

Δείκτες Εξωτερικών Ιατρείων  

 Χρόνος αναμονής για εξέταση από γιατρό  

 Χρόνος αναμονής στο φαρμακείο  

 Χρόνος αναμονής αποτελεσμάτων εξετάσεων  
Δείκτες Διαχείρισης Πληροφόρησης  

 Απώλεια ιατρικών φακέλων  

 Ανεπάρκεια καταγραφής ιατρικών φακέλων  

 Συμβάντα σχετιζόμενα με την ασφάλεια του προσωπικού  

 Απουσίες προσωπικού  
Δείκτες γενικής πληροφόρησης 

 πάγιο προς συνολικό κόστος = πάγιο κόστος / συνολικό κόστος 

 μεταβλητά προς συνολικά κόστη = σύνολο μεταβλητού κόστους / συνολικό κόστος 

 προιόν εργασίας προς συνολικό κόστος = κόστος προιόντος εργασίας / συνολικό κόστος 

 Δείκτης γεωγραφικού κόστους = ειδικό γεωγραφικό κόστος / σύνολο κόστους 

Δείκτες παρακολούθησης και ελέγχου 

 κόστος ασθενή ανά ημέρα = συνολικό κόστος / ημέρες νοσηλείας 

 Ανάλογα και με το μεταβλητό κόστος. 

 Κόστος ανά εκκένωση κλίνης : σύνολο κόστους / εκκενώσεις κλινών 

 Δείκτης σταθερού κόστους = πραγματικό κόστος / σταθερό κόστος 

Δείκτης απόφασης 

 απόδοση δαπανηθέντων προς κόστος = απόδοση δαπανηθέντων / κόστος 

Δείκτες managed care 

 Δείκτης εξυπηρετημένων ασθενών = ασθενείς εξυπηρετημένοι από το managed care / 
σύνολο ατόμων με κάλυψη managed care 

 εκμετάλλευση managed care = σύνολο επισκέψεων managed care / ασθενείς 
εξυπηρετημένοι από το managed care 

Δεδομένα δεικτών για χρήση σε οργανισμούς υγείας παρέχονται από πολλές πηγές, με κυριότερη 
τη Center for Healthcare Industry Performance Studies που παρέχει μεγάλο αριθμό δεικτών από 
πολλά νοσοκομεία. Οι δείκτες χρησιμεύουν και στη σύγκριση του οργανισμού σε βάθος χρόνου, 
αλλά και με άλλους οργανισμούς. Συχνά εκδίδονται πίνακες ενδεικτικοί της λειτουργικής 
ικανότητας και ποιότητας των νοσοκομείων, με γνωστότερο τον “The Top 100 Hospitals” στις 
Η.Π.Α. 
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3.6 Ιατρικό Απόρρητο και νομοθεσία 

Η επανάσταση στον χώρο των νέων τεχνολογιών επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια και το περιεχόμενο της παροχής φροντίδας υγείας. Η ιατρική 
πληροφορία είναι από τους πιο ευαίσθητους τύπους πληροφορίας και η κακή της χρήση επηρεάζει 
την ζωή του ατόμου. Παλαιότερα αυτή η πληροφορία αποθηκευόταν στα γραφεία των ιατρών 
χωρίς κανένας να ξέρει για την ύπαρξη της. Προστατευόταν από την απομόνωση της και την 
άγνοια της ύπαρξης της. Πλέον η πρόσβαση σε αυτή τη γνώση γίνεται μέσω των υπολογιστών ενώ 
λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και αυτή η παρεχόμενη πληροφορία έχει αυξηθεί. Για 
παράδειγμα υπάρχουν πλέον γενετικές πληροφορίες που παλαιότερα δεν ήταν διαθέσιμες. Αυτές οι 
πληροφορίες μπορεί να επηρεάσουν το εάν ένα άτομο θα προσληφθεί, πως θα εξελιχθεί η καριέρα 
του, ο μισθός του, πιθανές προαγωγές του, η παραμονή του στην εργασία, κ.λπ. Για αυτό το λόγο 
είναι απαραίτητη η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας της χρήσης και η αποφυγή της διασποράς 
των πληροφοριών αυτών σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.1 Οι πληροφορίες γύρω από το 
ιστορικό υγείας, όπως οι ασθένειες, τα συμπτώματα και η περίθαλψη που έχει λάβει κάποιος είναι 
από τις πλέον ευαίσθητες και εμπιστευτικές. 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας αποτελεί έναν ψηφιακά αποθηκευμένο φάκελο φροντίδας υγείας (ή 
υποσύνολο αυτού) για όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου, με στόχο την υποστήριξη της συνέχειας 
της φροντίδας υγείας (ποιότητα, πρόσβαση, αποδοτικότητα), την εκπαίδευση και την έρευνα. 
Αντικαθιστά τον χειρόγραφο φάκελο ως την κύρια πηγή πληροφοριών για την φροντίδα υγείας 
εξασφαλίζοντας κλινικές, διοικητικές και νομικές απαιτήσεις. Τα συστήματα ηλεκτρονικού φακέλου 
υγείας υλοποιούνται και διατηρούνται για τη συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση, επεξεργασία και 
διακίνηση δεδομένων που σχετίζονται με τη φροντίδα υγείας ασθενών συμπεριλαμβανομένων των 
κλινικών, διοικητικών και οικονομικών δεδομένων.  

Ο όρος ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιείται για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
έτσι όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τους ορισμούς της οδηγίας 
95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων και αναφέρεται σε οιεσδήποτε πληροφορίες 
αφορούν ένα προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο. Ένα προσδιορίσιμο φυσικό 
πρόσωπο είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα ή έμμεσα ειδικότερα 
σε σχέση με τον αριθμό ταυτοποίησης του ή ένα ή περισσότερα στοιχεία που αφορούν την φυσική, 
φυσιολογική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.4 

Τα δεδομένα σχετικά με την υγεία του ατόμου αποτελούν μέρος της προσωπικότητας του ατόμου 
και όχι ιδιοκτησία του φορέα που τα συλλέγει και τα επεξεργάζεται. Έτσι η επεξεργασία των 
δεδομένων πρέπει να συνάδει με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών 
ευαίσθητων δεδομένων και του ιατρονοσηλευτικού απορρήτου.5 

Τα ιατρικά δεδομένα, στα οποία συγκαταλέγονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία του 
ασθενούς, αποτελούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων «ευαίσθητα» δεδομένα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και κάθε επεξεργασία 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων. Επίσης, η επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων πρέπει να μην 
προσβάλλει το ιατρικό απόρρητο.  

Ζητήματα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στην 
κοινωνία της πληροφορίας. Η ασφάλεια των δεδομένων αφορά στα τεχνολογικά και οργανωτικά 
μέτρα που διασφαλίζουν το δικαίωμα του φυσικού προσώπου στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων του και το ιατρικό απόρρητο. Η ασφάλεια αποτελεί συνεπώς μέσο προς την επίτευξη 
του σκοπού και θεμελιώδη προϋπόθεση της νομιμότητας της επεξεργασίας των προσωπικών 
δεδομένων.  

3.6.1 Ιστορική αναδρομή σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων  
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Οι πρώτες αντιδράσεις στο πεδίο της προστασίας προσωπικών δεδομένων καταγράφονται σε 
διεθνές επίπεδο από τότε που καταγράφθηκε η ανάγκη νομοθετικής προστασίας της ιδιωτικότητας. 
Η ανάγκη της ιδιωτικότητας διατυπώθηκε στη Σύμβαση της Ρώμης της 4ης Νοεμβρίου 1950 για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Η Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (EΣΔA) του 1950 προστατεύει στο άρθρο 8 την 
ιδιωτική ζωή, στην οποία συγκαταλέγονται και τα προσωπικά δεδομένα. Ως προς τα ιατρικά 
δεδομένα το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όρισε αυστηρές προϋποθέσεις για την 
ανακοίνωσή τους σε τρίτους. Οι πρώτες ανησυχίες για  την ιδιωτικότητα τέθηκαν στον νόμο για την 
προστασία δεδομένων του 1970 (Hesse Data Protection Act 1970), τον Σουηδικό νόμο για την 
προστασία των δεδομένων του 1973 (Swedish Privacy Act 1973) και τον νόμο περί ιδιωτικότητας 
των ΗΠΑ του 1974 (US Privacy Act 1974), οι οποίοι έθεσαν τις απαιτήσεις χωρίς όμως να έχουν 
καμία εξουσία γύρω από την προστασία των δεδομένων. 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ήταν ο δεύτερος διεθνής 
οργανισμός που το 1980 ασχολήθηκε με την προστασία προσωπικών δεδομένων, εκδίδοντας 
«Κατευθυντήριες Αρχές που διέπουν την προστασία της ιδιωτικότητας και τις διασυνοριακές ροές 
προσωπικών δεδομένων». Οι Αρχές αυτές περιλαμβάνουν την αρχή της περιορισμένης 
συγκέντρωσης και συλλογής δεδομένων, την αρχή της ποιότητας των δεδομένων, την αρχή του 
προσδιορισμένου σκοπού, την αρχή της περιορισμένης χρήσης των προσωπικών δεδομένων, την 
αρχή μέτρων ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, την αρχή της διαφάνειας, την αρχή της 
συμμετοχής του ατόμου και την αρχή της ευθύνης. Είναι ένα πλαίσιο γενικών αρχών χωρίς 
δεσμευτικό χαρακτήρα που συγκέντρωσε για μεγάλο διάστημα τη συναίνεση πολλών χωρών και 
κυρίως εκείνων που στερούνταν ειδικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Σε απόλυτη συνοχή και συνάφεια με τις διεθνείς συνθήκες η Διακήρυξη της Χιλιετίας των 
Ηνωμένων Εθνών, η οποία διακηρύσσει πως ένας από τους στόχους της είναι και η υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων ελευθεριών, η προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κρίνεται κεφαλαιώδους σημασίας μέσω του 
καθορισμού κατευθυντήριων αρχών που προσδιορίζουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας αυτής. 

Νεότερα δεοντολογικά κείμενα αποτρέπουν τους γιατρούς από το να αποθηκεύουν τα προσωπικά 
στοιχεία των ασθενών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή αν αυτό συμβαίνει, να γίνεται κάτω από 
αυστηρές προϋποθέσεις. Τέτοια κείμενα είναι η Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Γενικών 
Γιατρών για το Ιατρικό Απόρρητο (1979), η Απόφαση της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης για τη 
χρησιμοποίηση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ιατρική (1983) και η Διεθνής Συνδιάσκεψη 
Ιατρικών Συλλόγων, που επεξεργάστηκε τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ιατρικής Δεοντολογίας (1987). 
Τη διαφύλαξη των ιατρικών αρχείων με ατομική ευθύνη των γιατρών και την προστασία 
απορρήτου ακόμα και από τον εργοδότη τους και τη διοίκηση, προστατεύουν άλλα δύο κείμενα 
Διεθνών Οργανώσεων, ο Χάρτης του Μισθωτού Γιατρού και ο Χάρτης του Νοσοκομειακού 
Γιατρού, που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της Διαρκούς Επιτροπής των Γιατρών της 
ΕΟΚ το 1984 και το 1985, αντίστοιχα. 

 

Διεθνή και Ευρωπαϊκά νομικά εργαλεία προστασίας προσωπικών δεδομένων από την ηλεκτρονική 
τους διαχείριση  

Council of Europe convention 108 - Σύσταση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Η Σύσταση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων από την αυτόματη 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, δημιούργησε τις πρώτες διασφαλίσεις που πρέπει να 
τηρούνται σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Η Σύσταση 108 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 ορίζει στο άρθρο 6 ότι, για την προστασία των ατόμων από 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ιατρικά δεδομένα δεν 
μπορούν να γίνουν αντικείμενο αυτοματοποιημένης επεξεργασίας χωρίς εγγυήσεις για την 
προστασία τους, ενώ τα κριτήρια για τις εγγυήσεις πρέπει να ορίζονται με νόμο.  
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Η Σύσταση 108 έθεσε κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην περίπτωση 
διασυνοριακής ροής πληροφοριών. Υπήρξε το πρώτο διεθνές δεσμευτικό κείμενο αλλά δεν ήταν 
αμέσου εφαρμογής. Η ισχύς της στο εσωτερικό δίκαιο των χωρών εξαρτιόταν από την κύρωσή της 
αλλά και την θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων. Η Σύσταση 108 άρχισε να ισχύει στην Ελλάδα από 
την 01-01-1995, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί ένα επαρκές καθεστώς προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. 

Council of Europe Recommendation R(81)1 - Πρόταση R (81)1 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης 

Το συμβούλιο της Ευρώπης ανέπτυξε την οδηγία R(81)1 που έδινε ακριβείς οδηγίες για την χρήση 
των αυτόματων ιατρικών βάσεων δεδομένων, κάτι για το οποίο δεν είχε παρατηρηθεί μέχρι τότε το 
αντίστοιχο διεθνές ενδιαφέρον. Η οδηγία R(81)1 απαίτησε από τις ιατρικές βάσεις δεδομένων να 
αναπτύξουν ένα σύνολο από κανονισμούς που θα καθοδηγούν όλες τις λειτουργίες και καθόρισε ένα 
ελάχιστο μέγεθος περιεχομένου που πρέπει να αναφέρεται σε κάθε αναπτυσσόμενο κανονισμό για 
την νέα βάση ιατρικών δεδομένων κάτι που πρόσφατα περιγράφεται ως πολιτική ασφαλείας. Έθεσε 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση του υποκειμένου μέσω της παρέμβασης του 
γιατρού.  

Council of Europe Recommendation R (75)5 - Πρόταση R (75)5 του Συμβουλίου της 
Ευρώπης 

Το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης στην περιοχή της ιατρικής γενετικής και της βιοηθικής 
οδήγησε στην άποψη ότι ίσως υπάρξουν κάποια προβλήματα ανάμεσα στις απαιτήσεις για 
συμβουλευτική σε θέματα γενετικής και στην προστασία των δεδομένων που ανταλλάσσονται, με 
αποτέλεσμα την αναθεώρηση της Πρότασης για τις Αυτοματοποιημένες Τράπεζες Ιατρικών 
δεδομένων. Αυτό το έργο ήταν μια προσπάθεια να καταγραφεί η κατάσταση της παροχής υγείας 
στην Ευρώπη και να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες υγείας ακολουθούν τα πρότυπα κατά την 
διαχείριση των ιατρικών δεδομένων έτσι ώστε οι ασθενείς να μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα 
προσωπικά τους δεδομένα προστατεύονται με ένα ομοιόμορφο τρόπο. Αυτή η νέα Πρόταση 
υιοθετήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1997 ως Πρόταση R (75)5 και αντικατέστησε την μέχρι τότε 
ισχύουσα προσφέροντας μια νέα βάση για τον τρόπο διαχείρισης ιατρικών προσωπικών δεδομένων 
συμπεριλαμβάνοντας και τα προσωπικά δεδομένων γύρω από την γενετική.  

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 95/46/ΕΚ  

Στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σταθμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 
αποτελεί η Οδηγία 95/46/EK για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και για την «ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων» αυτών. Με την Οδηγία αυτή εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών των 
κρατών-μελών ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ελεύθερη κυκλοφορία 
τους στα κράτη-μέλη. Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 95/46/ΕΚ υιοθετήθηκε στις 24 
Οκτωβρίου 1995. Η θέση της είναι αρκετά διαφορετική από το σύμφωνο και τις μέχρι τώρα 
προτάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στο ότι η οδηγία είναι υποχρεωτική για όλες τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η θέση της περιορίζεται στην νόμιμη ισχύ και αρμοδιότητα του 
Ευρωπαϊκού Νόμου σε κάθε κράτος-μέλος. 

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 97/66/ΕΚ  

συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ψήφισαν την Οδηγία 97/66/EK για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα η οποία αντικαταστάθηκε 
πρόσφατα από την Οδηγία 2002/58/EK για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εν λόγω Οδηγίες εξειδικεύουν την Οδηγία 95/46/EK 
ως προς ορισμένες πτυχές που συνδέονται με τη συγκεκριμένη κατηγορία εφαρμογής. Ο ελληνικός 
νόμος 2774/99 μεταφέρει την Οδηγία 97/66/EK στο εσωτερικό δίκαιο.  

HIPAA - HEALTH INSURANCE PORTABILITY AND ACCOUNTABILITY ACT 
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Το Αμερικανικό Κογκρέσο θέσπισε την Health Insurance Portability and Accountability Act 
(HIPAA) το 1996 για να περιορίσει την δυνατότητα των εργοδοτών να αρνηθούν ασφαλιστική 
κάλυψη στους εργαζομένους με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας. Αυτός ο νόμος είχε ως 
αποτέλεσμα την διασφάλιση της ιδιωτικότητας του ασθενή αλλά και την αύξηση του κόστους 
παροχής φροντίδας υγείας. Ως HIPAA περιγράφηκε μια αρχή προστασίας του καταναλωτή που 
εκτός των άλλων δίνει στα άτομα το δικαίωμα να λάβουν τον προσωπικό ηλεκτρονικό τους φάκελο, 
να ζητήσουν τροποποιήσεις στον φάκελο τους και να μάθουν σε ποιους αποκαλύφτηκαν 
πληροφορίες από τον φάκελο τους. 

Τα πρότυπα ασφάλειας της HIPAA ισχύουν για τις προστατευμένες ιατρικές πληροφορίες που είτε 
αποθηκεύονται είτε μεταφέρονται ηλεκτρονικά. Προστατευμένες είναι αυτές οι πληροφορίες που 
οδηγούν στην αναγνώριση της ταυτότητας του ασθενούς δηλαδή τα ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα. 

Στην Αμερική το 2003 θεσμοθετήθηκε η νομική υποχρέωση της προάσπισης της ιδιωτικότητας 
και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων του ασθενή υπό την αιγίδα του HIPAA. Οι κανονισμοί 
HIPAA θέτουν τις αρχές και τις διαδικασίες για την εξασφάλιση ότι η αποκάλυψη προσωπικών 
δεδομένων θα μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα 
προσωπικά δεδομένα αποκαλυφθηκαν. 

Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της HIPAA, οι ιατρικές πληροφορίες δεν πρέπει να 
αποκαλύπτονται χωρίς την συγκατάθεση του ασθενή, εκτός εάν απαιτείται η αποκάλυψη τους κάτω 
από ειδικές συνθήκες, όπως για ερευνητικούς σκοπούς. Η συναίνεση που απαιτείται για την 
αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών του ασθενή εξαρτώνται από την αιτία της αποκάλυψής 
τους. Έτσι για την αποκάλυψη πληροφοριών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον καθορισμό της 
θεραπείας, της χρέωσης και της κάλυψης των υπηρεσιών για την παροχή φροντίδας του ατόμου, 
απαιτείται μια απλή, γενική συναίνεση από τον ίδιο τον ασθενή. 

Η HIPAA απαιτεί από τα νοσοκομεία να έχουν μηχανισμούς για να μπορεί να ελέγχεται ποιο 
άτομο είχε πρόσβαση και σε ποια δεδομένα, την ημερομηνία και την ώρα που έγινε αυτό, εάν η 
πρόσβαση ήταν επιτυχής και κατά ποιο τρόπο έγινε αυτό, δηλαδή εάν απλά είδε τα δεδομένα, εάν 
έγραψε νέα, εάν έκανε αλλαγές ή εάν έσβησε κάποια δεδομένα. Οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες και σε 
δεδομένα που δεν είναι σε μορφή κειμένου αλλά σε μορφή εικόνας (αξονική-μαγνητική-
ακτινογραφία). Έτσι θέτει περιορισμούς στη χρήση των εικόνων και αποτρέπει την μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές. 

  

 

3.6.2 Θεσμικό Πλαίσιο Ασφάλειας στην Ελλάδα 

Η προστασία των ιατρικών δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του συντάγματος, των Ν.2472/97 
και Ν.2774/99 και τις διατάξεις σχετικά με το ιατρικό απόρρητο. 

Η Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας προσωπικών δεδομένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 9A του ελληνικού Συντάγματος η προστασία των προσωπικών δεδομένων 
του ατόμου αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Η επεξεργασία των δεδομένων του ατόμου επιτρέπεται 
μόνο υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Επίσης, η Διακήρυξη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη το 2000 προβλέπει 
ειδικό άρθρο (αρθ. 8) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

Κατά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος κρίθηκε επιβεβλημένη η κατοχύρωση ενός 
νέου, ειδικού δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το νέο άρθρο 9Α του 
ελληνικού Συντάγματος 1975/86/01 που συμπεριλήφθηκε στο Σύνταγμα με την τελευταία 
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αναθεώρηση του 2001 ορίζει ότι ο «καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, 
επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων, όπως ο νόμος 
ορίζει». Στη νέα διάταξη αναδεικνύεται ωστόσο η ένταση των κινδύνων που εμπεριέχει η 
επεξεργασία δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα. Η προστασία προσωπικών δεδομένων ανήκει στην 
κατηγορία των νέων δικαιωμάτων που κατοχυρώνει το αναθεωρημένο Σύνταγμα, κοινό στοιχείο 
των οποίων είναι η εξασφάλιση όχι μόνο έναντι της κρατικής εξουσίας αλλά και έναντι των ιδιωτών. 
Καθώς αυτό το δικαίωμα είναι ευάλωτο σε προσβολές από τους ιδιώτες, το κράτος δεν μπορεί να 
αρκείται στην αποχή και την αποτροπή των προσβολών αυτών από τα όργανα του, αλλά πρέπει να 
μην επιτρέπει την προσβολή του από ιδιώτες, λαμβάνοντας μέτρα για το σκοπό αυτό. Η μόνη 
απόφαση του αναθεωρητικού νομοθέτη σχετικά με τις εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων αφορά τη Συνταγματική κατοχύρωση της ανεξάρτητης αρχής με αποστολή τη 
διασφάλιση του δικαιώματος. Η ίδρυση ανεξάρτητων αρχών αποτυπώνεται ως εγγενές 
χαρακτηριστικό του συστήματος προστασίας προσωπικών δεδομένων σε διεθνή κείμενα, 
δεσμευτικά ή μη. 18,19,20 

O Νόμος 2472/97 

Ο Ν. 2472/1997 που μεταφέρει την Οδηγία 95/46/EK στο ελληνικό δίκαιο αφορά στην 
αυτοματοποιημένη και μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που περιέχονται σε αρχείο. Επειδή η ελληνική ρύθμιση δεν απαιτεί το αρχείο να είναι 
διαρθρωμένο κάθε ιατρικός φάκελος του ατόμου, σε οποιαδήποτε μορφή, αποτελεί αρχείο και 
εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου. Ο νόμος 3471/2006 «προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» είναι τροποποίηση 
του Ν 2472/97. Ο Νόμος 3625/2007 τροποποίησε επίσης ορισμένες διατάξεις του Ν. 2472/97. 

Ο ελληνικός νόμος 2472/97 μεταφέρει την Κοινοτική Οδηγία στο εσωτερικό δίκαιο και 
συγχρόνως εκπληρώνει την υποχρέωση της Ελλάδας που απορρέει από τη Σύσταση 108 του 
Συμβουλίου της Ευρώπης να θεσπίσει ειδικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/EK - και τον Ελληνικό νόμο 2472/97 - 
η επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων υπόκειται σε ειδικές ρυθμίσεις.  

Σύμφωνα με το νόμο 2472/97, ο ασθενής του οποίου τα ευαίσθητα δεδομένα υπόκεινται κάποιας 
μορφής επεξεργασία από κάποιους έχει το δικαίωμα: 

 Να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο 
αρχειοθέτησης.  

 Να μάθει το σκοπό της επεξεργασίας, ποιοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και πόσο 
χρόνο θα διαρκέσει η επεξεργασία.  

 Να ζητήσει τη διόρθωση, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τη μη διαβίβαση μέρους ή 
όλων των δεδομένων. Ενώ οι υποχρεώσεις των υπευθύνων για την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι οι εξής 9:  

 Να γνωστοποιήσουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη 
σύσταση και λειτουργία αρχείου, αποτελούμενου από ευαίσθητα δεδομένα ασθενών ή την 
έναρξη της επεξεργασίας τους, ενώ σε μερικές περιπτώσεις απαιτείται και σχετική άδεια.  

 Οι παραπάνω ενέργειες πρέπει να γίνονται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, όπως αυτή 
ορίζεται από την Αρχή. Η πάροδος της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται σοβαρές 
διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει η Αρχή αλλά και ποινικές, που διώκονται 
αυτεπάγγελτα ή ύστερα από παρέμβαση της Αρχής.  

 Οι υποχρεώσεις των υπευθύνων της επεξεργασίας ισχύουν και αφορούν όλες τις 
επεξεργασίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και όλα τα αρχεία ανεξάρτητα εάν αυτά 
ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους υγείας.  
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 Σε περίπτωση παράβασης ο υπεύθυνος υπόκειται στις κυρώσεις του νόμου ανάλογα 
βέβαια με τον χαρακτήρα και το μέγεθος της παράβασης ανεξάρτητα από την φύση του 
αρχείου. 

O Νόμος 2774/99 

O N. 2774/99 μεταφέρει την αντίστοιχη Οδηγία 97/66/EK στο εσωτερικό δίκαιο και αφορά 
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα. Στο πεδίο εφαρμογής 
του νόμου εμπίπτουν οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό και 
παρέχονται μέσω δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Αντίθετα, τα δικαιώματα των χρηστών και 
οι υποχρεώσεις των φορέων παροχής ιδιωτικών δικτύων, όπως τα ιδεατά ιδιωτικά δίκτυα (Virtual 
Private Networks) καθώς και των φορέων παροχής υπηρεσιών μέσω ιδιωτικών δικτύων 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του N. 2472/97.  

Σύμφωνα με το N. 2774/99 οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης ή φιλοξενίας στο διαδίκτυο, 
διαθέσιμων στο κοινό, οφείλουν να εξασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας και να λαμβάνουν 
τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Έτσι, σε περίπτωση που η υλοποίηση εφαρμογών ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής 
διενεργείται με τη συνεργασία παρόχων υπηρεσιών πρόσβασης ή φιλοξενίας στο διαδίκτυο, 
οφείλουν και αυτοί να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για τη μεταφορά των 
δεδομένων. Επίσης, ο νόμος ρητά ορίζει την αρχή της ελαχιστοποίησης των προσωπικών 
δεδομένων που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας. 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο χρήστης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα απόκρυψης του αριθμού συνδρομητή. H δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
εκεί όπου είναι επιθυμητή η ανωνυμία, όπως στην περίπτωση υπηρεσιών παροχής συμβουλών για 
ιατρικά ζητήματα. 

Το Ιατρικό Απόρρητο 

Tο ιατρικό απόρρητο κατοχυρώνεται στο άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα σύμφωνα με το οποίο 
κάθε παραβίαση του απορρήτου από τον ιατρό ή τους βοηθούς του, δηλαδή εάν φανερώσει 
πληροφορίες σε σχέση με τον ασθενή, αποτελεί αδίκημα. Δεν αποτελεί αδίκημα η πράξη εάν ο 
ιατρός φανερώσει πληροφορίες στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθήκοντος ή της διαφύλαξης 
έννομου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου, ουσιώδους συμφέροντος του ίδιου ή κάποιου άλλου, το 
οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί διαφορετικά. Tο ιατρικό απόρρητο ως υποχρέωση του ιατρού 
που παρέχει τις υπηρεσίες του ιδιωτικά ή μέσω οργανισμών δημοσίου ή  ιδιωτικού δικαίου 
κατοχυρώνεται επίσης στον Κανονισμό Ιατρικής Δεοντολογίας (B.Δ. της 25/5/1955). Ο 
κανονισμός τροποποιήθηκε με νέο νόμο το 2005 (Ν 3418/2005,ΦΕΚ Α 28.11.2005). 

H προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενούς και ο απόρρητος χαρακτήρας του ιατρικού 
φακέλου κατοχυρώνονται επίσης στο άρθρο 47  του N. 2071/92 (Νόμος E.Σ.Y.) Την υποχρέωση 
εχεμύθειας των προσώπων που εργάζονται στο I.K.A. προβλέπει το άρθρο 26 του N. 1846/1951. 
Τέλος, ο χρόνος τήρησης των αρχείων των νοσοκομείων ρυθμίζεται από το Π.Δ. 1258/81. 

Συνεπώς, σε εφαρμογές ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής οι διατάξεις για το ιατρικό 
απόρρητο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζονται σωρευτικά. 

Άλλα νομοθετήματα που άπτονται του ιατρικού απορρήτου: 

1. Η τηλεϊατρική (τηλεσυμβουλευτική, τηλεφροντίδα, κλπ) υπάγεται στο άρθρο 49. της 
συνθήκης της Ε.Ε. 

2. Ο Νόμος 2472/97 «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 

3. Ο Νόμος 3625/2007 ο οποίος τροποποιεί ορισμένες διατάξεις του Ν. 2472/97 
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4. Ο νόμος 3471/2006 «προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η τροποποίηση του Ν 2472/97 

5. Το ΠΔ 150/2003 σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές 

6. Ο κώδικας ποινικής δικονομίας (ΠΔ 258/1986,ΦΕΚ Α’ 121) περί ιατρικού απορρήτου 
(άρθρο 212) 

7. Ο Ποινικός κώδικας (ΠΔ 283/1985, ΦΕΚ Α’ 106) στα άρθρα 175 (αντιποίηση ιατρικού 
επαγγέλματος και ιατρικού απορρήτου), 216 περί πλαστογραφίας εγγράφων, 221 περί 
ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων, 302 περί ανθρωποκτονίας από αμέλεια, 371 περί 
παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας, άρθρο 441 περί άρνησης ιατρού να προσφέρει 
ιατρικές υπηρεσίες, κλπ 

8. Ο Κώδικας Ιατρικής δεοντολογίας (Ν 3418/2005,ΦΕΚ Α 28.11.2005) περί βασικών 
αρχών άσκησης των επαγγελμάτων του κλάδου υγείας 

9. Τις υφιστάμενες διατάξεις οργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας  
http://www.mohaw.gr/ministry/nomothesia  

 

Συμπερασματικά, ο καθορισμός των ηθικών αλλά και νομικών διαδικασιών και κριτηρίων όσο 
αφορά στην ηλεκτρονική συλλογή, επεξεργασία και διακίνηση προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων 
σε πιθανούς δευτερεύοντες χρήστες δεδομένων υγείας, όπως είναι οι ασφαλιστικές και 
φαρμακευτικές εταιρείες είναι απαραίτητος. Τυχόν αποκάλυψη των δεδομένων αυτών θέτει σε 
κίνδυνο την σχέση επαγγελματιών υγείας - ασθενούς αλλά και των μελών της κοινωνίας αφού είναι 
πιθανό από τον φόβο αποκάλυψης ο ασθενής να μην εμπιστευθεί κρίσιμες πληροφορίες που 
αφορούν όχι μόνο στην υγεία του αλλά και στην διατήρηση της δημόσιας υγείας.  

Μέσα στο νοσοκομείο, όπου πολυάριθμες ειδικότητες και εξειδικεύσεις συνυπάρχουν, κανείς από 
τους συμμετέχοντες στη λειτουργία του δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του σε 
πληροφόρηση χωρίς την συμπληρωματική πληροφόρηση του. Ο καθένας έχει την ανάγκη να 
πληροφορείται και να πληροφορεί. Κάθε δυσλειτουργία στην ροή της πληροφορίας δημιουργεί 
έλλειμμα και περιορισμό δυνατοτήτων στην άσκηση του έργου του. Ο βαθμός και η ποιότητα της 
ενημέρωσης και της επικοινωνίας επιδρούν στην διαμόρφωση των σχέσεων του προσωπικού υγείας 
με τον ασθενή και καθορίζουν την ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης. 

 Οι επαγγελματίες υγείας καθώς επίσης και οι επαγγελματίες πληροφορικής υγείας είναι σημαντικό 
να γνωρίζουν ότι πρέπει να σέβονται την ιδιωτικότητα των ασθενών και ότι κάθε ρήγμα σε αυτή 
λόγω της χρήσης προσωπικών δεδομένων των ασθενών χωρίς την συγκατάθεση τους αποτελεί 
απειλή. Είναι ξεκάθαρο ότι το δικαίωμα του ασθενούς στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των 
προσωπικών του δεδομένων δεν μπορεί να υποβιβασθεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου. 
Επαγρύπνηση, συνεχής έλεγχος, ευαισθητοποίηση των χρηστών και λήψη κατάλληλων, 
αποδοτικών, λογικών και οικονομικά ανεκτών μέτρων είναι μερικά από τα απαραίτητα μέτρα για 
να διασφαλιστεί η τήρηση του ιατρονοσηλευτικού απορρήτου, να εξασφαλιστεί η εμπιστευτική 
χρήση των προσωπικών ευαίσθητων δεδομένων χωρίς να θίγεται η αυτονομία και η αυτοδιάθεση 
του ατόμου.21 

Η εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας για τα πληροφοριακά συστήματα σε ένα οργανισμό όπως το 
νοσοκομείο αποτελεί νομική υποχρέωση για το ίδιο αφού πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για 
την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο ιατρικό 
ηλεκτρονικό του φάκελο όπως αυτές διατυπώνονται στον Νόμο 2472 του 1997 για την 
«Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περίπλοκη και κρίνεται η εφαρμογή της επιτακτικότερη με την 
συμμετοχή ανεξάρτητων οργανισμών υγείας στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών φακέλων υγείας καθώς 
μέχρι τώρα η υλοποίηση παγκόσμιας πολιτικής ασφαλείας αποτελεί απλά ένα φιλόδοξο σχέδιο. 
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Η δημιουργία εμπιστοσύνης είναι προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της κοινωνίας της 
πληροφορίας. Οι πολίτες προτιμούν υπηρεσίες και πληροφορίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις τους, γνωρίζοντας ότι προστατεύεται το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή. 

 

3.7 Δημιουργία ενιαίου αριθμού μητρώου – MPI 

Κατά το σχεδιασμό του μοντέλου δεν υπήρχε στην Ελλάδα Εθνικός Αριθμός Μητρώου Ασθενή. 
Με πρόσφατη διάταξη της Γενικής γραμματείας κοινωνικών ασφαλίσεων ορίστηκε ο ΑΜΚΑ ως ο 
μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης ασθενή. Κατά συνέπεια το μοντέλο προέβλεπε τη χρήση ενός 
μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας. Το αντικείμενο αυτό ήταν από τα 
καίρια σημεία αξιολόγησης των αναδόχων κατά τη φάση επιλογής τους στις διάφορες περιφέρειες 
και σημείο συζήτησης και τριβής κατά τη φάση της υλοποίησης. Παρακάτω παρατίθεται δύο 
εναλλακτικές προτάσεις που υλοποιήθηκαν επιτυχώς. Η επιλογή των συγκεκριμένων αναδόχων δεν 
σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι δεν ανταποκρίθηκαν στο έργο τους.  Η επιλογή σχετίζεται με τη 
συνάφεια με το αρχικό προτεινόμενο μοντέλο. 

Κατά την ένωση CT-Singular, η κεντρική διαχείριση ασθενών παρουσιάζει κάποια επιπλέον 
πολυπλοκότητα εφόσον κάθε ασθενείς θέλουμε να ταυτοποιείται μοναδικά σε επίπεδο περιφέρειας 
από τον Αριθμό Μητρώου. Επομένως η γενική διαδικασία που περιγράφεται στο σχημα 41 δεν 
είναι αρκετή και θα πρέπει να προστεθούν ορισμένα βήματα. (Computer Team – Singular 
Integrator, 2006) 

Στο σχήμα 42 περιγράφεται η διαδικασία με την οποία κάθε ΜΥ «αντλεί» σε καθορισμένο χρονικό 
διάστημα (π.χ. κάθε μέρα το πρωί) από τον application server Διαχείρισης Μητρώων Ασθενών 
που λειτουργεί στη ΔΥΠΕ μία σειρά από Α.Μ. δημιουργώντας έτσι ένα τοπικό cache. Έτσι 
οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί η δημιουργία ενός νέου Α.Μ. (δημιουργία ασθενή που προσέρχεται 
για πρώτη φορά σε ΜΥ της ΔΥΠΕ) αυτός αντλείται από αυτό το τοπικό cache. Αν το cache 
εξαντληθεί τότε απλά επαναλαμβάνεται η διαδικασία «άντλησης» μίας σειράς Α.Μ. από τον 
application server Διαχείρισης Μητρώων Ασθενών που λειτουργεί στη ΔΥΠΕ. 

Με αυτήν την προσέγγιση έχουμε δύο πλεονεκτήματα: πρώτον αποφεύγουμε τις συχνές κλήσεις 
στον κεντρικό application server Διαχείρισης Αριθμών Μητρώου και δεύτερον εξασφαλίζουμε την 
ύπαρξη Α.Μ. ακόμα κι αν κατά τη διάρκεια της ημέρας (για οποιοδήποτε λόγο) κοπεί η σύνδεση 
της ΜΥ με τη ΔΥΠΕ. Σε περίπτωση που η σύνδεση δεν είναι εφικτή είτε στην αρχική «άντληση» 
Α.Μ. είτε όταν εξαντληθεί στο τοπικό cache, τότε αποδίδεται στον νέο ασθενή ένας κενός Α.Μ. 
που στην συνέχεια μόλις η σύνδεση αποκατασταθεί γίνεται reconcile και αποδίδεται ένας 
κανονικός. Βλέπε και σχήμα 43. 
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Κεντρικά Τηρούμενη Οντότητα Oracle Replicator ServiceOracle RDBMS

Διαχείριση οντότητας

Αποθήκευση

Επιβεβαίωση ολοκλήρωσης

Push of replicated data

 
Σχήμα 37 Κεντρική Διαχείριση Οντοτήτων 

Νοσοκομείο - Διαχείριση
Aριθμών Μητρώου

ΔΥΠΕ - Διαχείριση Αριθμών
ΜητρώουΝοσοκομείο - DB ΔΥΠΕ - DB

Αίτημα για cache Αριθμών Μητρώου

Επιστροφή cache Αριθμών Μητρώου

Αποθήκευση cache Α.Μ.

Δημιουργία cache Α.Μ.

Cache Α.Μ.

 
Σχήμα 38 Άντληση Αριθμών Μητρώου και δημιουργία τοπικού cache 

 

Διαχείριση Ασθενών

Αίτημα για νέο Α .Μ.

Νέος Α.Μ.
Υπάρχει cache

Νοσοκομείο - Διαχείριση
Aριθμών Μητρώου

Δεν υπάρχει cache

{OR}

Βλέπε Σενάριο δημιουργίας cache Α.Μ.

 
Σχήμα 39 Χρήση του cache Αριθμών Μητρώου 
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Υπηρεσία Ταυτοποίησης Ασθενή (YTA) – Patient Identification Service (PIDS), (Siemens-
ITE-CCS, 2006) 

Η υπηρεσία ταυτοποίησης ασθενή αποτελεί κεντρική λειτουργία ενός συστήματος υγείας μιας και 
επιτρέπει τη θετική αναγνώρισή των πολιτών που κινούνται εντός των ορίων του. Δύναται δε να 
υποστηρίξει την επικοινωνία κλινικών και διοικητικών πληροφοριών που σχετίζονται με ένα άτομο, 
σε κάθε σημείο ενός οργανωμένου δικτύου από συνεργαζόμενους φορείς υγείας και πρόνοιας.  

Η ΥΤΑ αλληλεπιδρά με τα υποσυστήματα του κάθε φορέα στα πλαίσια σεναρίων επικοινωνίας 
όπως αναζήτησης, δημιουργίας, και ενημέρωσης των δημογραφικών δεδομένων του φακέλου ενός 
ασθενή ή στα πλαίσια της διαχείρισης των φακέλων για την συγχώνευση φακέλων που ανήκουν στον 
ίδιο ασθενή. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η θετική ταυτοποίηση ενός πολίτη θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης της όποιας διαθέσιμης πληροφορίας από ένα μεγαλύτερο σύνολο πληροφοριών 
που αποτελεί το σύνολο χαρακτηριστικών. Αυτή η πληροφορία είναι δυνατό να περιλαμβάνει 
δημογραφικά στοιχεία (π.χ. όνομα, διεύθυνση, τόπο γέννησης, κ.λ.π.), βιομετρικά δεδομένα (π.χ. 
δακτυλικά αποτυπώματα, φωτογραφία, ομάδα αίματος, κ.λ.π.), καθώς και κάθε είδους ταυτότητα 
που έχει εκδοθεί από οποιαδήποτε αρχή (π.χ. αστυνομία, ΙΚΑ, υπουργείο συγκοινωνιών, κ.λ.π). 

•• ΤαυτότητεςΤαυτότητες
–– IDID
–– assigning authorityassigning authority
–– identifier type codeidentifier type code
–– assigning facilityassigning facility
–– effective dateeffective date
–– expiration dateexpiration date

•• ΟνόματαΟνόματα
–– family namefamily name

•• family namefamily name
•• own family name prefixown family name prefix
•• own family nameown family name
•• family name prefix from partner/ spousefamily name prefix from partner/ spouse
•• family name from partner/ spousefamily name from partner/ spouse

–– given namegiven name
–– second and further given names or initials second and further given names or initials 

thereofthereof
–– suffix suffix 
–– prefixprefix
–– degreedegree
–– name type codename type code

•• Ημέρα και Ώρα ΓέννησηςΗμέρα και Ώρα Γέννησης
•• ΦύλοΦύλο
•• ΥπηκοότητεςΥπηκοότητες

•• ΔιευθύνσειςΔιευθύνσεις
–– street addressstreet address
–– other designationother designation
–– citycity
–– state or provincestate or province
–– zip or postal codezip or postal code
–– countrycountry
–– address typeaddress type
–– county/parish codecounty/parish code
–– census tractcensus tract

•• ΤηλέφωναΤηλέφωνα
–– telecommunication use codetelecommunication use code
–– telecommunication equipment typetelecommunication equipment type
–– email addressemail address
–– country codecountry code
–– area/area/ city codecity code
–– phone numberphone number
–– extensionextension
–– any textany text

•• ΓλώσσεςΓλώσσες
•• Τόπος ΓέννησηςΤόπος Γέννησης

–– place of birthplace of birth
–– ccountry ountry  

Σχήμα 40 Παράδειγμα τυπικής λίστας χαρακτηριστικών ταυτοποίησης (συμβατή με το HL7 PID segment) 

Πιο συγκεκριμένα, η ΥΤΑ, επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός πολίτη/ ασθενή/ πελάτη στο 
εσωτερικό ενός συστήματος υγείας με βάση ένα σύνολο δεδομένων που μπορεί να καθοριστεί, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Ανάθεση (δημιουργία) νέων ταυτοτήτων, (Ενιαίος Αριθμός Μητρώου Ασθενή), σε όλα τα 
άτομα που κινούνται εντός των φορέων υγείας που ανήκουν στη Δ.Υ.Πε. (Νοσοκομεία, 
ΚΥ, ΠΙ), για τη διευκόλυνση της γρήγορης και αυτοματοποιημένης εισαγωγής 
δεδομένων από τα υπόλοιπα πιστοποιημένα συστήματα του δικτύου, σε κάθε μελλοντική 
περίπτωση που αυτό θα χρειαστεί. 

 Υποστήριξη αναζήτησης και συνταιριάσματος εγγραφών, που επιτυγχάνεται με τη 
δυνατότητα λήψης λίστας υποψήφιων που ταιριάζουν σε συγκεκριμένα, διαθέσιμα 
χαρακτηριστικά αναγνώρισης ώστε σε περίπτωση ταυτοποίησης να είναι δυνατή η χρήση 
της επιλεγμένης ταυτότητας για κάθε μελλοντική αναφορά.  

 Εφόσον η ταυτότητα ενός ατόμου είναι γνωστή, ανάκτηση του προφίλ στο οποίο αυτή 
αντιστοιχεί με αυτοματοποιημένο τρόπο, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο την άσκοπη 
πληκτρολόγηση. 
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 Εφόσον η ταυτότητα ενός ατόμου είναι γνωστή, ενημέρωση/ τροποποίηση του 
υπάρχοντος προφίλ ώστε η πληροφορία που συντηρείται να είναι ενημερωμένη. 

 Συσχέτιση των ταυτοτήτων που έχει ένα άτομο σε διαφορετικούς τομείς ταυτοτήτων. 

 Συγχώνευση ταυτοτήτων, με δυνατότητα διάσπασης, που θα πρέπει να εκτελείται τόσο με 
αυτόματο τρόπο όσο και κατ’ επιλογή, ανεξάρτητα από τον αλγόριθμο εντοπισμού 
διπλοεγγραφών. 

 Συμβατότητα με το τμήμα PID του προτύπου HL7 (έκδοση 2.x) όσο και με το πρότυπο 
vCard. 

 Δυναμική διαχείριση της πληροφορίας και άμεση διάθεση της, κάθε φορά που αυτή 
τροποποιείται σε όλα τα συστήματα-συνδρομητές . 

 Υποστήριξη κλιμάκωσης (π.χ. για τη συσχέτιση ταυτοτήτων σε περιφερειακό/ εθνικό/ 
διεθνές επίπεδο). 

 
Σχήμα 41 Το εννοιολογικό μοντέλο της ΥΤΑ όπως περιγράφεται στο πρότυπο του OMG 

Οι παραπάνω απαιτήσεις, εφόσον τηρηθούν, παρέχουν τη βάση για την παροχή υπηρεσιών 
Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΟΗΦΥ) μιας και καθιστούν εφικτή τη 
συσχέτιση των κατανεμημένων τμημάτων ενός ατομικού φακέλου υγείας που συντηρείται 
κατανεμημένα από τα επιμέρους συστήματα μίας ομοσπονδίας.  

Ας σημειωθεί ότι και στην περίπτωση κατά την οποία ήδη υφίσταται μοναδική ταυτοποίηση 
πολιτών στα πλαίσια ενός τομέα ταυτοποίησης (π.χ. ενός συστήματος νοσοκομείου), και πάλι 
εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι ύπαρξης της ΥΤΑ: 

 Εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη συσχέτισης ταυτοτήτων μιας και κάθε σύστημα 
ταυτοποίησης δημιουργεί ταυτότητες που δεν έχουν κανένα νόημα έξω από το 
συγκεκριμένο τομέα ταυτοποίησης για τον οποίο έχουν δημιουργηθεί. 

 Η ανάγκη για αποτελεσματική συλλογή και συσχέτιση φακέλων υγείας που τηρούνται σε 
πολλαπλούς οργανισμούς είναι πραγματική. 

 Η δυναμική για διάσπαση και συγχώνευση, όσον αφορά τα συστήματα υγείας, είναι 
υπαρκτή και ως εκ τούτου η συνεχής αναδιοργάνωση θα πρέπει να μπορεί να 
υποστηριχθεί. 
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1

1

0..n

1

0..n
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 Ένα σταθερό μέγεθος του πληθυσμού δεν έχει τοπική προέλευση, και ως εκ τούτου το 
σύστημα υγείας δεν του έχει αποδώσει μία μόνιμη ταυτότητα. Αυτό οφείλεται στο ότι 
ποτέ δεν έχει καταγραφεί η ύπαρξη του στο παρελθόν (π.χ. μετανάστες, τουρίστες, κλπ.). 

 Όπου υπάρχουν ήδη συστήματα, ένα πλάνο μετάβασης θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή 
για την ενσωμάτωσή τους σε ένα μοναδικό τομέα ταυτοποίησης, με τυποποιημένο τρόπο. 

 Υπάρχει δυναμική πληροφορία που πρέπει διαρκώς να είναι διαθέσιμη και να 
ενημερώνεται (π.χ. κατάσταση ασφαλιστικής κάλυψης, διεύθυνση διαμονής ασθενή, 
επαφές, κ.λ.π.).  

 

.  
Σχήμα 42 Οι διεπαφές (interfaces) της ΥΤΑ, μαζί με τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τις μεθόδους που υποστηρίζουν 

H ΥΤΑ προσφέρεται με τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικών μεθόδων επικοινωνίας, με 
τις τυποποιημένες διεπαφές  που αυτή διαθέτει: 

 CORBA: υποστηρίζεται η εγγενής επικοινωνία μέσω διεπαφών CORBA, προσφέροντας 
με αυτό τον τρόπο μέγιστη απόδοση, ευελιξία και ανεξαρτησία από πλατφόρμες υλικού 
και λογισμικού. 

 ActiveX: σε περιβάλλον λειτουργικών συστημάτων της Microsoft η διασύνδεση μέσω 
συστατικών ActiveX είναι η πιο πρόσφορη μέθοδος. 

 Web Services: Με την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Ιστού, και των υπηρεσιών του, είναι 
επιτακτική η ανάγκη πρόσβασης στις υποδομές μέσω καινοτόμων διασυνδέσεων που 
βασίζονται στην πρότυπη γλώσσα περιγραφής εγγράφων XML. Δίνεται έτσι η δυνατότητα 
επικοινωνίας μέσω XML-RPC και SOAP. To XML-RPC προσφέρει μία απλή και 
συντηρητική σε πόρους συστήματος και σε κόστος προγραμματισμού λύση διασύνδεσης 
ενώ το SOAP υπερέχει σε θέματα εκφραστικότητας, ευελιξίας, διαλειτουργικότητας, και 
υποστήριξης από εργαλεία.  

Prof ileAccess

get_traits_know n()
get_prof ile()
get_prof ile_list()
get_deactivated_prof ile_list()
get_id_info()
update_and_clear_traits()

IdMgr
MergeStruct
MergeStructSeq

register_new _ids()
f ind_or_register_ids()
register_these_ids()
create_temporary_ids()
make_ids_permanent()
merge_ids()
unmerge_ids()
deactivate_ids()

SequentialAccess

id_count_per_state()
get_all_ids_by_state()
get_f irst_ids()
get_last_ids()
get_next_ids()
get_previous_ids()

CorrelationMgr
UniqueTaggedProf ile
UniqueTaggedProf ileSeq

load_prof iles()
get_corresponding_id()

Identif icationComponent
DomainName
ComponentName
TraitSpecSeq
NamingContext
TraderComponents
Prof ileAccess
SequentialAccess
IdentityAccess
IdMgr
CorrelationMgr
EventMgr

CandidateIterator

max_lef t()
next_n()

Identif yPerson
TraitSelector
TraitSelectorSeq
Candidate
CandidateSeq

f ind_candidates()

Identity
Identif icationComponent
IdInfo
TraitNameSeq
trait_value_count

get_trait()
get_prof ile()
get_deactivated_prof ile()
update_and_clear_traits()

IdentityAccess

get_identity_object()
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Κεφάλαιο Τέταρτο  
Σχεδιασμός του μοντέλου 

 
 

4 Σχεδιασμός του μοντέλου 
4.1 Βασικοί κανόνες μοντελοποίησης 

4.1.1 Η γλώσσα UML 

Μετά την ευρεία εξάπλωση του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού κατά τη δεκαετία του '90, 
το αντικειμενοστρεφές μοντέλο σχεδίασης (με κλάσεις, κληρονομικότητα, αντικείμενα και 
τυποποιημένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους) επικράτησε ακόμη και για μοντελοποίηση που δεν 
περιελάμβανε προγραμματισμό (π.χ. σχήματα βάσεων δεδομένων). Έτσι αναπτύχθηκαν διάφορες 
πρότυπες γλώσσες μοντελοποίησης λογισμικού οι οποίες τυποποιούσαν οπτικά σύμβολα και 
συμπεριφορές με στόχο την αφαιρετική περιγραφή της λειτουργίας και της δομής ενός 
υπολογιστικού συστήματος. Οι γλώσσες αυτές είχαν εξαρχής έναν εμφανή αντικειμενοστρεφή 
προσανατολισμό. Τελικά οι πιο δημοφιλείς από αυτές ενοποιήθηκαν στο κοινό πρότυπο UML που 
η πρώτη του έκδοση οριστικοποιήθηκε το 1997. 

Η UML πλέον είναι η πρότυπη γλώσσα μοντελοποίησης στη μηχανική λογισμικού. 
Χρησιμοποιείται για τη γραφική απεικόνιση, προσδιορισμό, κατασκευή και τεκμηρίωση των 
στοιχείων ενός συστήματος λογισμικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης, 
από την ανάλυση απαιτήσεων ως τον έλεγχο ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Αποτελείται από 
ένα σύνολο προσυμφωνημένων όρων, συμβόλων και διαγραμμάτων που επιτρέπουν: 

 την εμφάνιση των ορίων ενός συστήματος και των βασικών λειτουργιών του, 
χρησιμοποιώντας «περιπτώσεις χρήσης» (use-cases) και «actors». 

 την επεξήγηση της πραγματοποίησης των περιπτώσεων χρήσης με «διαγράμματα 
αλληλεπίδρασης». 

 την αναπαράσταση μιας στατικής δομής ενός συστήματος χρησιμοποιώντας 
«διαγράμματα κλάσεων». 

 τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των αντικειμένων με «διαγράμματα καταστάσεων». 

 την αποκάλυψη της υλοποίησης της αρχιτεκτονικής με «διαγράμματα συστατικών» και 
«ανάπτυξης». 

 την επέκταση της λειτουργικότητας με «στερεότυπα». 

H Unified Modelling Language (UML) είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για : 

 Προδιαγραφές 
 Αναπαράσταση με οπτικό τρόπο 
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 Δημιουργία των τμημάτων λογισμικού 

 Τεκμηρίωση  

 Προτυποποίηση συστημάτων εν γέννει 

 Information systems 

 Technical systems 

 

Διαγράμματα Κλάσεων 

Τα διαγράμματα κλάσεων της UML ορίζουν γεωμετρικά σχήματα ως συμβολισμούς για τα 
αντικείμενα, τις κλάσεις και τις διασυνδέσεις, ενώ διαφόρων τύπων γραμμές χρησιμοποιούνται για 
να συνδέουν αυτά τα σχήματα και να υποδηλώνουν έτσι τον τρόπο που κληρονομούν, 
συνεργάζονται ή εξαρτώνται μεταξύ τους. Τα αντικείμενα της ίδιας κλάσης αναπαριστώνται με ένα 
μόνο γεωμετρικό σχήμα. Όταν ένα αντικείμενο χρησιμοποιεί κώδικα κάποιας άλλης κλάσης (π.χ. 
καλώντας μία μέθοδό της), σύμφωνα με το πρότυπο της UML υπάρχει μία "εξάρτηση" 
(dependency) μεταξύ τους η οποία αναπαρίσταται με μία διακεκομμένη γραμμή. Αυτή η 
εξάρτηση μπορεί να είναι "συσχέτιση" (association), ένας τύπος εξάρτησης που υπονοεί 
πραγματική συνύπαρξη στη μνήμη στιγμιοτύπων των συμμετεχόντων κλάσεων κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης, "συνάθροιση" (aggregation), ένας τύπος συσχέτισης ο οποίος σημαίνει ότι το ένα 
αντικείμενο μπορεί να περιέχει στιγμιότυπα της άλλης κλάσης ως γνωρίσματα του, ή "σύνθεση" 
(composition), ένας πιο ισχυρός τύπος συνάθροισης που υπονοεί πως ο χρόνος ζωής των 
αντικειμένων είναι κοινός (δημιουργούνται και καταστρέφονται στη μνήμη ταυτόχρονα). Καθεμία 
από αυτές τις σχέσεις συμβολίζεται οπτικά με έναν διαφορετικό τύπο γραμμής μεταξύ των 
συμμετεχόντων κλάσεων, ενώ μπορεί να υπάρχουν και εξαρτήσεις οι οποίες δεν είναι καν 
συσχετίσεις (π.χ. όταν ένα αντικείμενο καλεί μία στατική μέθοδο κάποιας κλάσης).  

Τα διαφορετικά τμήματα της γλώσσας είναι : 

Όψεις ( Views) :  

Είναι διαφορετικές πλευρές του υπό προτυποποίηση συστήματος. Δεν είναι τα διαγράμματα το 
σημαντικό στοιχείο αλλά η αφαίρεση που αποτελείται από διάφορα διαγράμματα. Οι όψεις 
συνδέουν τη γλώσσα με τη μεθοδολογία που έχει επιλεχθεί για ανάπτυξη. 

 Διαγράμματα ( Diagrams ) :  

Τα διαγράμματα είναι τα σχήματα που περιγράφουν τα περιεχόμενα μιας όψης. Η γλώσσα 
διαθέτει εννέα διαφορετικούς τύπους που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν όλες τις όψεις του 
συστήματος. 

Στοιχεία Προτύπου (Model elements) :  

Οι ιδέες που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα είναι τα στοιχεία του μοντέλου που αντιστοιχούν 
σε κοινές αντικειμενοστραφείς ιδέες όπως τάξεις, αντικείμενα και μυνήματα καθώς και στις μεταξύ 
τους σχέσεις. 

Γενικοί Μηχανισμοί( General Mechanisms) :  

Παρέχουν επί πλέον σχόλια, πληροφορίες ή συμβολισμούς για τα στοιχεία ενός προτύπου. 

Οι εννέα τύποι διαγραμμάτων της UML είναι : 

 Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης ( Use Case ) 

 Διάγραμμα Κλάσσεων ( Class ) 

 Διάγραμμα Αντικειμένων ( Object ) 

 Διαγράμματα Συμπεριφοράς 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

268 

o Διάγραμμα Καταστάσεων ( StateChart ) 

o Διάγραμμα Δραστηριοτήτων ( Activity ) 

o Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης 

 Διάγραμμα ακολουθίας ( Sequence ) 

 Διάγραμμα συνεργασίας ( Collaboration ) 

 Διαγράμματα υλοποίησης 

o Διάγραμμα λογισμικών μονάδων ( Component ) 

o Διάγραμμα φυσικής αρχιτεκτονικής ( Deployment ) 

 

Στο παρακάτω σχέδιο φαίνονται οι συσχετισμοί μεταξύ των διαγραμμάτων 

 

 
Σχήμα 43 σχέσεις διαγραμμάτων 

Σχεδιάζουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το σύστημα που αναπτύσσουμε. Έτσι 
δημιουργώντας ένα σχέδια επιτυγχάνουμε τέσσερις στόχους:  

 παριστάνουμε οπτικά το σύστημα που έχουμε ή θέλουμε να κατασκευάσουμε,  

 προσδιορίζουμε τη δομή και τη συμπεριφορά του συστήματος,  

 δημιουργούμε ένα πρότυπο για να βασίσουμε την κατασκευή του συστήματος,  

 τεκμηριώνουμε τις αποφάσεις που λάβαμε.  
Σε όλους τους τεχνολογικούς τομείς ο σχεδιασμός βασίζεται σε τέσερις βασικές αρχές:  

 η επιλογή του είδους του σχεδίου έχει επίπτωση στον τρόπο και την μορφή επίλυσης του 
προβλήματος,  

 όλα τα σχέδια εκφράζονται σε διαφορετικές βαθμίδες ακρίβειας,  

 τα καλύτερα σχέδια σχετίζονται με την πραγματικότητα,  

 ένα είδος σχεδίων δεν είναι ποτέ αρκετό.  

Η UML περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία:  
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 Οντότητες  
 Σχέσεις  
 Διαγράμματα  

 

Η UML είναι μια πλήρης και πλούσια γλώσσα με εξαιρετικά ευρύ πεδίο εφαρμογής. Εδώ 
παρουσιάζουμε συνοπτικά τον τρόπο παράστασης ορισμένων αντικειμενοστρεφών δομών σε UML.  

Κλάσεις 

Μια κλάση σχεδιάζεται ως ένα ορθογώνιο με τρία τμήματα όπως στο παρακάτω σχήμα:  

 
Σχήμα 44 σχέδιο κλάσης 

Τα ονόματα των ιδιοτήτων και μεθόδων της κλάσης μπορούν να έχουν ένα πρόθεμα ανάλογα με 
την ορατότητά τους:  

 + public  

 # protected  

 - private  

Οι μεταβλητές και οι συναρτήσεις που αναφέρονται στην κλάση και όχι σε αντικείμενά της (static 
στη C++) σχεδιάζονται υπογραμμισμένες.  

Οι αφηρημένες κλάσεις έχουν το όνομά τους γραμμένο με πλάγια στοιχεία.  

Το σχήμα που ακολουθεί αποτελεί σχέδιο για μια απλή κλάση στοίβας ακεραίων:  

 
Σχήμα 45 παράδειγμα απλής κλάσης 

Σχέσεις 

Στη UML ορίζονται τρεις βασικές σχέσεις:  

 εξάρτηση (dependency)  

 γενίκευση (generalisation)  

 σύνδεση (association)  
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Εξάρτηση 

Η εξάρτηση δηλώνει πως μια αλλαγή σε μιαν οντότητα θα επηρεάσει μιαν άλλη αλλά όχι 
απαραίτητα και το αντίστροφο. Παριστάνεται με μια διακεκομμένη γραμμή με ανοιχτό βέλος που 
δείχνει προς την οντότητα που υπάρχει εξάρτηση:  

Στο διάγραμμα της UML γράφουμε μέσα σε εισαγωγικά το είδος της εξάρτησης (αυτό που 
εμφανίζεται στο τέλος κάθε ορισμού στον παραπάνω πίνακα) πάνω από την αντίστοιχη γραμμή με 
το βέλος:  

 
Σχήμα 46 Παράδειγμα εξάρτησης 

Γενίκευση 

Η γενίκευση δηλώνει μια σχέση ανάμεσα σε κάτι γενικό (τη βασική κλάση ή αλλιώς γονέα) και κάτι 
ειδικό (μιαν υποκλάση ή αλλιώς παιδί της). Παριστάνεται με μια συνεχή γραμμή με κλειστό βέλος 
που δείχνει προς τη βασική κλάση:  

Σύνδεση 

Η σύνδεση αναφέρεται σε αντικείμενα τα οποία συνδέονται με κάποιο τρόπο με άλλα. Όταν δύο 
κλάσεις είναι συνδεδεμένες μπορεί κανείς να μεταβεί από αντικείμενα της μιας σε αντικείμενα της 
άλλης. Η σύνδεση παριστάνεται με μια ευθεία γραμμή ανάμεσα στα δύο αντικείμενα.  

 Αν η σύνδεση δεν είναι αμφίδρομη τότε η κατεύθυνσή της μπορεί να οριστεί με ένα 
ανοιχτό βέλος.  

 Το όνομα της σύνδεσης μπορεί να γραφεί πάνω από τη γραμμή, ενώ η κατεύθυνση του 
ονόματος ορίζεται από ένα βέλος πλάι στο όνομα.  

 Ο ρόλος των οντοτήτων που συνδέονται προσδιορίζεται από ένα όνομα στην κάθε άκρη 
της γραμμής.  

 Ο αριθμός που δηλώνει πόσα αντικείμενα αντιστοιχούν σε κάθε αντικείμενο στην άλλη 
άκρη της σχέσης (πολλαπλότητα (multiplicity)) δηλώνεται από έναν αριθμό (π.χ. 3), ή μια 
περιοχή αριθμών (π.χ. 1..* για ένα έως πολλά) πάνω από την αντίστοιχη άκρη της 
γραμμής.  

 

 
Σχήμα 47 Παράδειγμα σύνδεσης 

Αν σε μια σχέση τα αντικείμενα απαρτίζουν τμήματα ενός όλου, τότε αυτή απεικονίζεται ως 
συγκρότημα (aggregation) με την παράσταση ενός διαμαντιού στην άκρη του "όλου".  
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Σχήμα 48 Παράδειγμα 2 

Αν σχέση τα αντικείμενα που απαρτίζουν τμήματα ενός όλου έχουν την ίδια διάρκεια ζωής με το 
όλο, τότε αυτή απεικονίζεται ως σύνθεση (composition) με την παράσταση ενός γεμάτου διαμαντιού 

στην άκρη του "όλου".  

 
Σχήμα 49 Παράδειγμα 3 

 

 

Είδη εξαρτήσεων 

Με τη χρήση μιας εξάρτησης εκφράζουμε σημασιολογικές (semantic) σχέσεις ανάμεσα σε στοιχεία 
του μοντέλου. Σε τέτοιες περιπτώσεις μια αλλαγή σε ένα στοιχείο της εξάρτησης μπορεί να έχει 
επίπτωση στο άλλο. Διακρίνουμε τα παρακάτω είδη εξάρτησης:  

 πρόσβαση (access)  Άδεια σε κάποια στοιχεία από ένα τμήμα να έχουν πρόσβαση σε 
στοιχεία από άλλο τμήμα (access).  

 σύνδεση (binding)  Παροχή τιμών σε ένα πρότυπο για να δημιουργήσει ένα νέο 
στοιχείο (bind).  

 κλήση (call)  Μια μέθοδος καλεί μια άλλη (call).  

 απόρρεια (derivation)  Ένα στοιχείο που μπορεί να υπολογιστεί από κάποιο άλλο 
(derive).  

 Friend Ένα στοιχείο μπορεί να έχει πρόσβαση σε στοιχεία άλλης κλάσης παρά τους 
όποιους περιορισμούς (friend).  

 εισαγωγή (import) Άδεια σε ένα τμήμα να εισάγει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία 
ενός άλλου τμήματος (import).  

 δημιουργία (instantiation) Μια μέθοδος μιας κλάσης δημιουργεί αντικείμενα μιας 
άλλης κλάσης (instantiate).  

 παράμετρος (parameter) Σχέση ανάμεσα σε μια λειτουργία και τις παραμέτρους της 
(parameter).  

 δημιουργία (realization)  Σχέση ανάμεσα σε μια προδιαγραφή και την υλοποίησή της 
(realize).  

 εκλέπτυνση (refinement) Δήλωση για την ύπαρξη απεικόνισης ανάμεσα σε δύο 
σημασιολογικά επίπεδα (refine).  

 αποστολή (send)  Σχέση ανάμεσα στον αποστολέα και τον παραλήπτη ενός μηνύματος 
(send).  

 ίχνος (trace)  Σχέση ανάμεσα σε δύο στοιχεία δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν 
αποτελεί όμως απεικόνιση (trace).  

 χρήση (usage)  Ένα στοιχείο απαιτεί την ύπαρξη ενός άλλου στοιχείο για τη λειτουργία 
του (π.χ. call, instantiate, parameter, send) (use).  
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Διάγραμμα κλάσεων 

Το διάγραμμα των κλάσεων ενός συστήματος περιέχει τις κλάσεις μαζί με του αντίστοιχους 
δεσμούς εξάρτησης, γενίκευσης και σύνδεσης. Έτσι ένα διάγραμμα κλάσεων μπορεί να απεικονίσει 
τη χρήση της κληρονομικότητας στο σχεδιασμό με τη χρήση δεσμών γενίκευσης όπως στο 
παρακάτω σχήμα:  

 
Σχήμα 50 Παράδειγμα σχέσεων κληρονομικότητας 

 

Διάγραμμα αντικειμένων 

Τα διαγράμματα αντικειμένων χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό της στατικής κατάστασης του 
συστήματος κατά μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κάθε αντικείμενο σχεδιάζεται ως ένα 
ορθογώνιο με την παρακάτω μορφή:  

 
Σχήμα 51 διάγραμμα αντικειμένων 

Το σύνολο των αντικειμένων σχεδιάζεται με βάση τους συνδέσμους που ορίζονται πάνω σε αυτό.  

 
Σχήμα 52 Παράδειγμα διαγράμματος αντικειμένων 
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4.2 Βασικοί κανόνες ανάλυσης απαιτήσεων 

4.2.1 Η μεθοδολογία SSDAM 

Η SSADM είναι η επίσημη μέθοδος ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής για κυβερνητικά έργα 
στην Αγγλία (OGC, 2009). Παράλληλα έχει αναδειχθεί ως η πιο δημοφιλής μεθοδολογία στον 
Αγγλικό ιδιωτικό τομέα. Η SSADM δεν αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία κάποιας ιδιωτικής 
εταιρείας και είναι σήμερα μία δοκιμασμένη, πολύ καλά τεκμηριωμένη και πλήρως 
υποστηριζόμενη από CASE tools. 

H SSADM ως μεθοδολογία χρησιμοποιείται για την ανάλυση και σχεδιασμό πληροφοριακών 
συστημάτων από τις αρχές τις δεκαετίας του 80. Αρχικά είχε επιλεχθεί και αναπτυχθεί με τη 
βοήθεια της εταιρείας LBMS, από το CCTA (Central Computer and Telecommunication 
Agency) της Αγγλίας που έχει την ευθύνη διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων για το 
δημόσιο τομέα, με σκοπό να αποτελέσει την κυρίως μεθοδολογία για την ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων της Αγγλικής κυβέρνησης. Τα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας ήταν 
τέτοια ώστε το 1986 η SSADM άρχισε να χρησιμοποιείται και στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα η 
SSADM είναι η πιο διαδεδομένη μεθοδολογία στην Αγγλία και η χρήση της εξαπλώνεται με 
γρήγορους ρυθμούς στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. 

Η SSADM βελτιώνεται συνεχώς κάτω από το πρίσμα των αποτελεσμάτων της πρακτικής 
εφαρμογής της, όπως αποδεικνύουν σχετικές μελέτες. Η πιο ευρεία χρησιμοποιούμενη έκδοση 
είναι η V4, ενώ τελευταία παρουσιάσθηκε η SSADM4+ ή V4.3 που έγινε αποδεκτή με 
ενθουσιασμό από τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής για το πλήρες και σύγχρονο πλαίσιο 
ανάπτυξης που παρέχει. 

Όπως και η SSADM, οι πρώτες ευρέως αποδεκτές μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών 
συστημάτων άρχισαν να εμφανίζονται στις αρχές της δεκαετίας του 80. Οι μεθοδολογίες αυτές 
έχουν φτάσει πλέον σε ένα πολύ ικανοποιητικό στάδιο ωριμότητας και επειδή κατά τη φάση της 
ανάλυσης κατασκευάζουν ένα δομικό μοντέλο των διαδικασιών λειτουργίας της επιχείρησης ή του 
οργανισμού, χαρακτηρίζονται σαν μεθοδολογίες δομημένου τύπου (structured), σε αντίθεση με τις 
πιο πρόσφατες αντικειμενοστραφείς (object oriented) μεθοδολογίες που υπόσχονται καλύτερη 
επαναχρησιμοποίηση στοιχείων και υποσυστημάτων (re-use). Παραδείγματα δομημένων 
μεθοδολογιών είναι η SSADM της Βρετανικής κυβέρνησης, η αντίστοιχη Information 
Engineering του James Martin και η γαλλική Merise. Οι γνωστότερες object oriented 
μεθοδολογίες είναι αυτές των Coad-Yourdon, του Booch, και του Jacobson. 

Η SSADM προσεγγίζει την ανάπτυξη και το σχεδιασμό ενός συστήματος κάτω από τρεις 
διαφορετικές αλλά και αλληλοσυμπληρούμενες απόψεις. Τα τρία μοντέλα του συστήματος που 
προκύπτουν από τη μελέτη βασίζονται: 

 Στις λειτουργίες του συστήματος όπως αυτές ορίζονται από τους χρήστες του 
συστήματος 

 Στα γεγονότα που επηρεάζουν με κάποιο τρόπο το σύστημα. Τα γεγονότα μπορεί είτε να 
προέρχονται από τον “έξω κόσμο” (real world events), είτε να δημιουργούνται από το 
υπάρχον σύστημα 

 Στα δεδομένα που καλείται να επεξεργαστεί το σύστημα. Το σύστημα επεξεργάζεται και 
αποθηκεύει δεδομένα ώστε να αποδώσει την επιθυμητή λειτουργικότητα. Είναι οι 
πληροφορίες που διατρέχουν το πληροφοριακό σύστημα 
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Η σύνθεση και επαλήθευση των τριών αυτών μοντέλων δίνει στην SSADM τη δυνατότητα να 
εξαλείψει πιθανά λάθη από την κατανόηση των απαιτήσεων των χρηστών, αλλά και από τις 
προδιαγραφές του επιθυμητού συστήματος. 

Η έκδοση 4 της SSADM είναι δομημένη γύρω από την έννοια του τμηματικού σχεδιασμού 
(modular design). Η δομή της SSADM επιτρέπει τη διαίρεση της ανάλυσης και του σχεδιασμού 
ενός Έργου σε ανεξάρτητες εργασίες, που η καθεμία παράγει συγκεκριμένα προϊόντα, και την 
ανάθεση τους στα μέλη της ομάδας των αναλυτών. Επιταχύνεται με αυτό τον τρόπο η φάση της 
ανάλυσης και του σχεδιασμού, ενώ παράλληλα διευκολύνεται και η γενικότερη διοίκηση και ο 
έλεγχος του Έργου. Επιπλέον, το κάθε στάδιο της SSADM παράγει ένα κυρίως προϊόν το οποίο 
αποτελεί τη σύνθεση ομοειδών υποπροϊόντων που προκύπτουν από την εκτέλεση των βημάτων του 
σταδίου. Ένα άλλο πλεονέκτημα που απορρέει από το τμηματικό σχεδιασμό της SSADM είναι η 
ευκολία προσαρμογής της στις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη 
μεταβολή του βάρους που δίνεται σε κάποια φάση, ή με προσεκτικές αλλαγές στα στάδια μιας 
φάσης. Κάθε φάση της SSADM παράγει ένα σύνολο από προϊόντα. Αυτά χρησιμοποιούνται για 
την επικοινωνία μεταξύ τεχνικής και ολικής διοίκησης του Έργου, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 
σχήμα: 

 
Σχήμα 53 Πλαίσιο της SSADM V4 

 

Ανάλυση Απαιτήσεων (Requirements Analysis, RA)  

Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε Έργου εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από την φάση της 
ανάλυσης απαιτήσεων όπου κατανοούνται οι λεπτομέρειες του προβλήματος και καταγράφονται με 
ακρίβεια όλες οι ιδιαιτερότητες και οι ειδικές απαιτήσεις του Έργου. Σε αυτή τη φάση 
προβλέπεται η παραγωγή των προϊόντων που συνθέτουν την ανάλυση των απαιτήσεων 
(requirements analysis) και η τελική προσαρμογή των περαιτέρω φάσεων ανάπτυξης του Έργου.  

Η ανάλυση των απαιτήσεων ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, στο στάδιο της διερεύνησης της 
υπάρχουσας κατάστασης και στο στάδιο των επιλογών συστήματος εργασίας. Κατά τη φάση της 
Ανάλυσης των Απαιτήσεων γίνεται και η προσαρμογή των υπόλοιπων φάσεων - προϊόντων εφόσον 
είναι απαραίτητη για το συγκεκριμένο Έργο.  

Προδιαγραφές Απαιτήσεων (Requirements Specification, RS)  

Ο τελικός σκοπός αυτής της φάσης είναι η παραγωγή σωστών και στο αναγκαίο επίπεδο 
λεπτομέρειας, προδιαγραφών απαιτήσεων (requirements specifications) από το μελλοντικό 
σύστημα.  

Σε αυτή τη φάση μετατρέπεται η ανάλυση των απαιτήσεων σε ακριβείς προδιαγραφές του “ΤΙ” θα 
πρέπει να παρέχει το καινούργιο σύστημα, χωρίς όμως να εξετάζουμε το “ΠΩΣ” θα παρέχονται 
αυτές οι υπηρεσίες. Το τελικό προϊόν (requirements specification) έχει τη μορφή περιγραφής του 
απαιτούμενου συστήματος. Η περιγραφή αυτή αποτελείται από γεγονότα (events), λειτουργίες 
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(functions) και οντότητες (entities). Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης βελτιώνεται το 
μοντέλο των δεδομένων του συστήματος και οι λεπτομέρειες του καταγράφονται στον κατάλογο 
των δεδομένων (data catalogue).  

Προδιαγραφές Λογικού Συστήματος (Logical System Specifications, LS)  

Ο όρος “Σχεδίαση” χαρακτηρίζει τη φάση και εισάγεται για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της 
ανάπτυξης του Έργου. Παρόλα αυτά η μετάβαση από την ανάλυση στη σχεδίαση είναι ομαλή 
αφού στην ουσία συντελείται προοδευτικά, από καθαρά αναλυτική εργασία στην αρχή της 
ανάπτυξης σε ολοένα αυξανόμενη εργασία σχεδίασης όσο πλησιάζουμε στο στάδιο της 
υλοποίησης.  

Σε αυτή τη φάση με βάση τις προδιαγραφές απαιτήσεων παράγεται ένα σύνολο προδιαγραφών 
διαδικασιών (process specifications) και σχεδιάζονται οι διάλογοι (dialogue structures). Οι τομείς 
στους οποίους εστιάζεται η προσοχή κατά τη διάρκεια της φάσης είναι οι διάλογοι και οι 
λειτουργίες ενημέρωσης (update functions) και αναζήτησης (enquiry functions).  

Φυσική Σχεδίαση (Physical Design, PD)  

Με τη φάση της φυσικής σχεδίασης ολοκληρώνεται η ανάλυση / σχεδίαση του απαιτούμενου 
συστήματος. Οι δύο τεχνικές που χρησιμοποιούνται παράγουν τη φυσική σχεδίαση των δεδομένων 
(physical data design) και των προδιαγραφών των διαδικασιών (physical process specification). 

Η φάση αυτή μετατρέπει τη λογική σχεδίαση της προηγούμενης φάσης σε προδιαγραφές των 
προγραμμάτων, που θα υλοποιηθούν στην επόμενη φάση. Ένας από τους στόχους της φάσης είναι 
η σχεδίαση όσο πιο “αποτελεσματικών”, με κριτήρια ταχύτητας επεξεργασίας και εξοικονόμησης 
χώρου, προγραμμάτων.  

Πολλά από τα επιμέρους προϊόντα που συνθέτουν την τελική φυσική σχεδίαση παράγονται με την 
ενσωμάτωση σε αντίστοιχα προϊόντα της λογικής σχεδίασης, τεχνικών λεπτομερειών σχετικών με 
την πλατφόρμα πάνω στην οποία θα λειτουργήσει το νέο σύστημα. Παρόλο που η κωδικοποίηση 
γίνεται αποκλειστικά στην επόμενη φάση, οι παράμετροι της συγκεκριμένης εγκατάστασης 
λαμβάνονται υπόψη, ενώ παίρνονται και οι στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν την υλοποίηση 
π.χ. για τη δομή των προγραμμάτων. 

4.2.2 Πλαίσιο Zachman  

Ο J.A. Zachman61 (Zachman, 1987), έχει δώσει το όνομα του σε ένα πλαίσιο (framework) 
διαχείρισης και σχεδιασμού έργων πληροφορικής που βελτιώνει σημαντικά την προσέγγιση για την 
διαχείριση των έργων.  Συνοπτικά, το πλαίσιο αναλύει το πρόβλημα σε δύο διαστάσεις.  

 Η πρώτη διάσταση περιλαμβάνει τις εξής όψεις της διαδικασίας: 

o Την γενική άποψη του συστήματος (Scope - BallPark View) ή Εύρος-Στόχοι που 
καθορίζει το πεδίο για όλες τις υπόλοιπες όψεις, αποτελώντας το περιβάλλον μέσα 
στο οποίο οι υπόλοιπες όψεις αναπτύσσονται. 

o Την όψη του ιδιοκτήτη (Business Model - Owners View) ή το Επιχειρησιακό 
Μοντέλο όπου στην ουσία αναλύεται και συμφωνείται ο τρόπος με τον οποίο 
λειτουργεί ο οργανισμός και κατά συνέπεια το πληροφορικό ή τα πληροφορικά 
του συστήματα που υπάρχουν ή πρόκειται να αναπτυχθούν. 

o Την όψη του σχεδιαστή (System Model - Designer’s View) ή Αρχιτεκτονική που 
αφορά το περίγραμμα του συστήματος με τον οποίο ο οργανισμός ικανοποιεί τις 
διαχειριστικές του ανάγκες σε πληροφορία. 

                                                 
61 A Framework for Information Systems Architecture." John A. Zachman. IBM Systems Journal, vol. 26, no. 3, 1987. IBM Publication G321-
5298 
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o Την όψη του κατασκευαστή (Technology Model - Builder’s View) ή Τεχνολογία 
που αφορά τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα θα υλοποιηθεί και κάνει επιλογές 
σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που συγκροτούν την λύση. 

o Λεπτομερής αναπαράσταση (Detailed Presentation - Out-of-Context View) όπου 
περιγράφονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης των δομικών στοιχείων του 
συστήματος. 

o Σύστημα σε Λειτουργία (Functional Enterprise - Operational View) όπου αφορά 
και το τελικό παραδοτέο και είναι το σύστημα σε πλήρη λειτουργία στο χώρο του. 

 Η δεύτερη διάσταση περιλαμβάνει έξι άξονες του συστήματος που συγκεκριμένα 
αφορούν: 

o Τι, δηλαδή το σύνολο του περιεχομένου του συστήματος σε δεδομένα. 

o Πως, τη χρήση και την λειτουργία του συστήματος αναφερόμενοι στις ροές και τις 
διαδικασίες. 

o Που, η χωρική διάσταση του συστήματος που θέτει στο προσκήνιο και κατά 
συνέπεια την δικτυακή διάσταση του συστήματος. 

o Ποιοι, όπου απεικονίζονται οι άνθρωποι και τα τμήματα του οργανισμού που 
λειτουργούν με το πληροφορικό σύστημα 

o Πότε, στη στήλη αυτή προστίθεται η χρονική διάσταση του Πως, δηλαδή η 
χρονική διάσταση στην σύνδεση των διαδικασιών μεταξύ τους. 

o Γιατί, στη στήλη αυτή συντηρείται η λογική που διέπει το σύστημα και 
καταγράφονται τα κίνητρα που οδηγούν στην θέσπιση τους. Διατρέχοντας η στήλη 
αυτή όλες τις όψεις (views) του συστήματος, διατηρεί την υψηλού επιπέδου 
νοηματική συνέχεια μεταξύ της όψης του ιδιοκτήτη, της όψης του αρχιτέκτονα και 
της όψης του υλοποιητή. 

Θέτοντας τις δύο αυτές διαστάσεις σε μορφή πίνακα ο Zachman μας δίνει ένα ισχυρό 
μεθοδολογικό εργαλείο για την διαχείριση των έργων πληροφορικής και την οργάνωση τους: 
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Σχήμα 54 Το πλαίσιο του Zachman 

Το πλαίσιο Zachman καταλήγει στο παρακάτω διάγραμμα ενεργειών και παραδοτέων σχετικά με 
την ανάλυση απαιτήσεων. 
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Σχήμα 55 Αξιοποίηση πλαισίου Zach man στη πράξη, πηγή: Gnomon Informatics SA© 

 

Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Modeling)  

Πρόκειται για τη διαδικασία κατανόησης, καταγραφής και συμφωνίας των επιχειρηματικών 
διαδικασιών. Ειδικότερα σκοπός της μοντελοποίησης είναι να απεικονίσει το πλαίσιο λειτουργίας 
του πελάτη, τόσο σε διοικητικό επίπεδο (λήψης αποφάσεων), όσο και σε λειτουργικό επίπεδο (day 
to day business).  

Για το σκοπό αυτό διενεργούνται συνεντεύξεις και συναντήσεις με σειρά στελεχών από το σύνολο 
των κρίσιμων λειτουργιών / Τμημάτων του Φορέα.  

Επιπρόσθετα, διενεργούνται και ομαδικές συναντήσεις (workshops) για την οριστικοποίηση της 
καταγραφής και την διευθέτηση των όποιων ερωτημάτων. 

Παραδοτέο της φάσης αυτής αποτελεί το Business Model όπου οι καταγεγραμμένες πληροφορίες 
αποτυπώνονται γραφικά με τη χρήση διαγραμματικών τεχνικών και use case models.     

Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης Υποδομών (AS-IS Model) 
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Παράλληλα με την φάση μοντελοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών, θα γίνει και η  
Αποτύπωση της Υπάρχουσας κατάστασης (AS-IS Model), όπου: 

 καταγράφεται ο υφιστάμενος Εξοπλισμός (Υλικό, Λογισμικό, Δικτυακή Υποδομή),  

 αξιολογείται ο υφιστάμενος Εξοπλισμός αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει η 
υπάρχουσα υποδομή, ενώ 

 γίνεται και η αρχική αναγνώριση των διαφόρων κατηγοριών χρηστών.  

Παραδοτέο της φάσης αυτής αποτελεί το AS-IS Model Report όπου παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα και η αξιολόγηση της καταγραφής.     

Ανάλυση αναγκών (Needs Analysis) 

Στη φάση αυτή, οι πληροφορίες όπως αυτές έχουν συλλεχθεί κατά τη διάρκεια του Business 
Modeling, μέσω: 

 των συνεντεύξεων - συζητήσεων,  
 των συναντήσεων εργασίας (workshops), αλλά και  

 διαθέσιμων εταιρικών στοιχείων (π.χ. πιθανά Επιχειρηματικά Σχέδια), 

«μεταφράζονται» σε συγκεκριμένες ανάγκες οι οποίες απαιτούνται ή είναι επιθυμητό να καλυφθούν 
από ένα ή περισσότερα Πληροφοριακά Συστήματα.  

Στην ουσία αποτελεί μια πιο λεπτομερής επανάληψη του business model, δίνοντας πλέον 
μεγαλύτερη έμφαση στα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και το πως αυτά θα 
αποτελέσουν τις απαιτήσεις του νέου Πληροφοριακού Συστήματος. 

Παραδοτέο της φάσης αυτής αποτελεί το Stakeholders Request Document. 
Στρατηγικός Σχεδιασμός (Strategy) 

Στη φάση αυτή, εκπονείται αναλυτική μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφορικής, η 
οποία, έχοντας πάρει υπόψη το Business Modelling, αλλά και τις ανάγκες των χρηστών, προτείνει 
τις κατευθύνσεις (σε επίπεδο Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και αντίστοιχων υποδομών) που 
πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση ώστε να καλύψει τις ανάγκες της. 

Στην ουσία πρόκειται για την καταγραφή των Μελλοντικών Λειτουργιών (TO-BE Model), 
όπου πρωταρχικός στόχος είναι να αποτυπωθεί η Αρχιτεκτονική της Επιχειρηματικής 
Πληροφορίας (Enterprise Information Architecture), ενώ δευτερεύων στόχος είναι να 
παραδοθεί ένα Σχέδιο Δράσης με: 

 τις προτεινόμενες Ενέργειες, αλλά και, 

 την Ανάλυση Κόστους (Προϋπολογισμό) της προτεινόμενης λύσης. 

Παραδοτέα της φάσης αυτής είναι το Vision & Scope Document καθώς και το Αρχικό Σχέδιο Δράσης 
(Action Plan). 
Ανάλυση απαιτήσεων (Requirements Analysis) 

Σκοπός της φάσης αυτής είναι η «μετατροπή» των καταγεγραμμένων αναγκών (needs) σε 
συγκεκριμένες απαιτήσεις (requirements) των χρηστών (ωφελουμένων), από το / τα προς ανάπτυξη 
/ προμήθεια Πληροφοριακό Σύστημα / Συστήματα όπως έχουν καταγραφεί και συμφωνηθεί στον 
Στρατηγικό Σχεδιασμό.  

Ακολούθως, οι απαιτήσεις αυτές οργανώνονται, αξιολογούνται και τέλος ταξινομούνται (prioritize). 

Στα πλαίσια αυτής της φάσης καθορίζονται επίσης: 

 οι Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του έργου (Critical Success Factors), καθώς και  
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 οι Παράγοντες Κινδύνου του έργου (Risk Factors) και οι αντίστοιχες στρατηγικές 
εξάλειψης.  

Παραδοτέα της φάσης αυτής είναι το Software Requirements Specification Document, καθώς η Λίστα με 
τους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας και τους Παράγοντες  Κινδύνου. 
Ανάλυση Προδιαγραφών (Specifications Analysis).  

Στη φάση αυτή, οι καταγεγραμμένες απαιτήσεις μετατρέπονται σε λεπτομερείς προδιαγραφές του 
προς ανάπτυξη / προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος. Ειδικότερα, αναλύονται στοιχεία όπως:  

 Χαρακτηριστικά του προς ανάπτυξη συστήματος / υποσυστήματος 

 Χρήστες του συστήματος / υποσυστήματος και χαρακτηριστικά τους 

 Περιβάλλον λειτουργίας 
 Περιορισμοί σχεδιασμού και ανάπτυξης 
 Θέματα Τεκμηρίωσης 

 Για κάθε υποσύστημα: 

o Περιγραφή και καθορισμός προτεραιοτήτων 

o Διάγραμμα Ενεργειών / Αποκρίσεων   

o Λειτουργικές Προδιαγραφές  

 Απαιτήσεις Διεπαφών με Περιβάλλον λειτουργίας (Χαρακτηριστικά Διεπαφών Χρήστη, 
Χαρακτηριστικά Διεπαφών με Υλικό, Χαρακτηριστικά Διεπαφών με εξωτερικά 
Συστήματα Λογισμικού, Χαρακτηριστικά Τηλεπικοινωνιακών Διεπαφών) 

 Άλλες μη-Λειτουργικές Απαιτήσεις (Απαιτήσεις Απόδοσης, Απαιτήσεις Ασφάλειας 
Χρήσης, Απαιτήσεις Ασφάλειας (Δεδομένων, Πρόσβασης και Ιδιωτικότητας)) 

 Χαρακτηριστικά Ποιότητας 

Παραδοτέο της φάσης αυτής είναι οι Πίνακες Συμμόρφωσης, οι οποίοι με τη σειρά του μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο κείμενο των Τευχών Διακήρυξης (RFP), καθώς και το Αναλυτικό Τελικό  
Σχέδιο Δράσης (Action Plan).    
 

4.3 Τι είναι τα Balanced Scorecards 

4.3.1 Γενικά 

Η έννοια των balanced scorecards μεταφράζεται στην Ελληνική γλώσσα ως πίνακες 
ισορροπημένης μέτρησης απόδοσης, και είναι το βασικό εργαλείο top-down μοντελοποίησης που 
χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα διατριβή. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα στοιχεία για τη 
μέθοδο και πως αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας. 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, υπάρχουν πολλές μέθοδοι με τις οποίες μπορεί 
κανείς να καταλήξει σε ένα σύστημα μέτρησης ή δεικτών. 
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Σχήμα 56 πολυπλοκότητα στρατηγικού σχεδιασμού, Πηγή: KPMG, 2009 

Ουσιαστικά τα balanced scorecards είναι μια εύκολη και εύχρηστη δομημένη προσέγγιση για τη 
μετάφραση της αποστολής και του οράματος ενός φορέα ή μιας επιχείρησης σε μια σειρά δράσεων 
και δεικτών. 

 

?Αποστολή

Όραμα
ΔράσειςBalanced

Scorecard
 

Σχήμα 57 το όραμα και οι δράσεις 

Ο Dr. Kaplan (Kaplan, 1996), ο οποίος ειδικεύεται στο performance management, αποτελεί έναν 
από τους ιθύνοντες για την ανάπτυξη της δημοφιλούς θεωρίας «Balanced Scorecard». Ο Dr. 
Kaplan συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους θεωρητικούς σε θέματα στρατηγικής και 
performance management έχοντας βραβευτεί για το έργο του από διάφορους φορείς και 
οργανισμούς. 

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει συμπεριληφθεί στη λίστα «Top 25 Business Thinkers 2005» των 
Financial Times, καθώς επίσης και στη λίστα «Top 50 Thinkers and Writers on Management 
Accountants» του Accenture Institute for Strategic Change για τα έτη 2002 και 2003. Σύμφωνα 
με μελέτη του Harvard Business Review, οι επιχειρήσεις κατά μέσο όρο επιτυγχάνουν μόνο το 
60% των στρατηγικών τους στόχων. Περισσότερο από το 75% των υψηλόβαθμων στελεχών, σε 
σχετική έρευνα, δήλωσαν πως στην πραγματικότητα, επιτυγχάνεται λιγότερο από το 50%. Η 
μεθοδολογία που υποδεικνύεται από το Balanced Scorecard, ουσιαστικά, γεφυρώνει το χάσμα 
μεταξύ επιδιωκόμενων και πραγ- ματικών αποτελεσμάτων. Μέσω του Balanced Scorecard οι 
στρατηγικοί στόχοι συνδέονται με συγκεκριμένες δράσεις, μέτρα, και πρωτοβουλίες, επιτρέποντας 
την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου, αναλυτικού και περιεκτικού σχεδίου δράσης. 

Η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει έναν άριστο σύμμαχο στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να 
υλοποιήσουν τη στρατηγική τους και να επιτρέψει την επίτευξη στόχων performance management 
με τον πλέον αποδοτικό τρόπο. Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για 
το performance management είναι, πολύ απλά, γιατί επιθυμούν να υλοποιήσουν τη στρατηγική 
τους. Ανεξάρτητα από οικονομικές συγκυρίες και συνθήκες, στελέχη επιχειρήσεων καλούνται να 
αποφέρουν θετικά αποτελέσματα και να επιτύχουν τους στόχους τους. Στις μέρες μας, για 
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παράδειγμα, ανεξάρτητα από το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, εταιρίες οφείλουν να διατηρούν, 
αν όχι και να αυξάνουν, τα μεγέθη τους. Με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται 
με τη διαχείριση πληροφοριών, την κατάρτιση συγκεκριμένων μεθοδολογιών και την 
παρακολούθηση αυτών μέσω των λύσε- ων που οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν, 
κατοχυρώνεται η καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία και εξασφαλίζονται τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. Η επιτυχημένη εκτέλεση της στρατηγικής και τα ουσιαστικά αποτελέσματα, είναι 
το βασικότερο πλεονέκτημα που προκύπτει από τη διαχείριση των επιδόσεων (performance 
management). 

Το σύστημα μέτρησης της απόδοσης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά των ανθρώπων 
μέσα και έξω από έναν οργανισμό. Εάν οι εταιρίες ή οι οργανισμοί πρέπει να επιβιώσουν και να 
αναπτυχθούν στην εποχή της πληροφορίας στην οποία ζούμε, θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
συστήματα μέτρησης της απόδοσης μέσα από τις στρατηγικές που διαμορφώνουν και ανάλογα με 
τις ικανότητες που έχουν (Νorton και Kaplan, 1996). Το διοικητικό εργαλείο (managerial tool) - 
σύστημα μέτρησης της απόδοσης «Τhe Balanced Scorecard» αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 
στις Η.Π.Α. από τους Norton και Kaplan στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Η ανάπτυξή του 
υποκινήθηκε από την πεποίθηση ότι τα ήδη υπάρχοντα συστήματα μέτρησης/αξιολόγησης της 
απόδοσης ενός οργανισμού επικεντρώνονταν πρωταρχικά επάνω σε ένα λογιστικό μοντέλο, το 
οποίο χρησιμοποιούσε αποκλειστικά και μόνον τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για τη 
μέτρηση της απόδοσης του οργανισμού με αποτέλεσμα να κρύβονται αρκετές φορές εκείνες οι 
δυνατότητες οι οποίες υπήρχαν στον οργανισμό και αφορούσαν άλλες κατευθύνσεις. 

Πολλές εταιρίες δίνουν έμφαση και βασίζουν τα συστήματα μέτρησης της απόδοσής τους 
αποκλειστικά και μόνον σε χρηματοοικονομικά κριτήρια, αποτυχάνoντας να συμπεριλάβουν άλλα 
κριτήρια βάσει των οποίων η απόδοση πρέπει να αξιολογείται και να μετριέται, όπως τους δείκτες 
λειτουργικής απόδοσης και τα άϋλα περιουσιακά τους στοιχεία (πάγια) - όπως η ικανοποίηση και η 
εμπιστοσύνη του πελάτη, η ικανοποίηση των εργαζομένων και η παραμονή τους στην εταιρία για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, οι εσωτερικές διαδικασίες της εταιρίας και η εφαρμογή καινοτόμων 
προϊόντων ή τεχνικών, με αντικειμενικό σκοπό για έναν οργανισμό να ξεχωρίσει σε αυτούς τους 
τομείς, να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αναπτυχθεί. Δυστυχώς, πολλοί 
οργανισμοί υιοθετούν στρατηγικές που αφορούν σχέσεις με τους πελάτες, τις βασικές ικανότητες 
που έχουν (core competencies), και τις δυνατότητες που έχει ο οργανισμός, ενώ την ίδια στιγμή 
δίνουν κίνητρα και μετρούν την απόδοσή τους καθαρά και μόνον επάνω σε χρηματοοικονομικούς 
δείκτες. Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη αποτυγχάνουν να μετατρέψουν και να επικοινωνήσουν το 
όραμα και τη στρατηγική σε όλους τους εργαζομένους και να στρέψουν την προσοχή τους σε άλλα 
κριτήρια μέτρησης της απόδοσης, εκτός από τα χρηματοοικονομικά, τα οποία μπορούν να 
οδηγήσουν τις εταιρίες τους στην επιτυχία. Έτσι, το μοντέλο (διοικητικό εργαλείο) «The Balanced 
Scorecard» μεταφράζει το όραμα (vision), την αποστολή (mission) και τη στρατηγική (strategy) 
ενός οργανισμού σε μία σειρά από αντικειμενικούς στόχους επίτευξης με τους αντίστοιχους δείκτες 
μέτρησης της απόδοσης που αποτελούν το σκελετό για την επίτευξη της στρατηγικής του 
οργανισμού. Ξεφεύγοντας από τον παραδοσιακό τρόπο μέτρησης της απόδοσης, το βασισμένο 
καθαρά σε χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (λογιστικό μοντέλο), το μοντέλο «The Balanced 
Scorecard» χρησιμοποιεί άλλους τρεις επιμέρους άξονες/κατευθύνσεις για τη μέτρηση της 
απόδοσης. Αυτοί είναι: πελατοκεντρικός προσανατολισμός, εσωτερικές διαδικασίες, μάθηση 
και ανάπτυξη της εταιρίας. Κάτω από αυτούς τους άξονες (perspectives) το κάθε επιμέρους 
τμήμα της εταιρίας (business unit) ή γενικότερα ο οργανισμός μπορεί να ορίσει τους 
ανάλογους επιθυμητούς δείκτες μέτρησης της απόδοσης. Οι δείκτες αυτοί μπορεί να είναι απλοί 
(π.χ. αριθμός γυρισμάτων του αποθέματος) ή πιο σύνθετοι (να συνδυάζουν πολύπλοκες μετρήσεις 
ποιοτικών/δραχμικών αποτελεσμάτων) και μπορεί ο καθένας να τους ορίσει ανάλογα με τη 
στρατηγική και το όραμα της εταιρίας του/τμήματός του. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι 
άξονες και οι αντίστοιχες κατηγορίες των αντικειμενικών στόχων που θέτει η εταιρία ώστε να 
ξεχωρίσει, βάσει των οποίων θα πρέπει να ορισθούν και οι αντίστοιχοι δείκτες μέτρησης. Πολλοί 
άνθρωποι νομίζουν ότι η μέτρηση της απόδοσης χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο για να 
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ελέγχουμε τη συμπεριφορά και να μπορούμε να αξιολογούμε την απόδοση του παρελθόντος. Οι 
δείκτες μέτρησης του Balanced Scorecard πρέπει να χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο: να 
εκφράζεται καθαρά η στρατηγική της εταιρίας, να επικοινωνείται αυτή η στρατηγική σε όλα τα 
επίπεδα και να υποβοηθείται η σύγκλιση των ατομικών, συνολικών και συνδυαστικών (ανάμεσα στα 
τμήματα) πρωτοβουλιών ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν τεθεί και να προσδιορίζονται 
νέες διαδικασίες για να επιτυγχάνονται η πλήρης ικανοποίηση των πελατών και οι στόχοι των 
μετόχων. 

Το Balanced Scorecard αποτελεί σήμερα ένα από τα βασικότερα πρακτικά εργαλεία στο 
χώρο της Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (Business Intelligence). 

Το απαιτητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται οι σημερινοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, 
επιβάλει μια πιο αποτελεσματική και αυστηρή διαχείριση. Η στρατηγική και πολιτική λήψη 
αποφάσεων γίνεται όλο και περισσότερο πιεστική και, συγχρόνως, πρέπει να ασκηθεί με γρήγορο 
και άμεσο τρόπο. Η διαχείριση πρέπει να κατευθύνεται από μια καλύτερη επικοινωνία της 
στρατηγικής και μια αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των κρίσιμων διεργασιών, έτσι ώστε να 
αποκτούμε μια ακριβή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση αυτή θα αποτελέσει την 
βάση για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

Η μεθοδολογία Balanced Scorecard εφαρμόζεται στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική, και 
βοηθά τους οργανισμούς να υλοποιήσουν αποτελεσματικά τη στρατηγική τους, μετασχηματίζοντας 
την σε μετρήσιμους στόχους. Η ανάπτυξη μετρήσιμων στόχων, με βάση την εταιρική στρατηγική, 
δίνει τη δυνατότητα της διαρκούς αξιολόγησης και προσαρμογής της στρατηγικής μιας 
επιχείρησης, έτσι ώστε το σύνολο των εταιρικών δραστηριοτήτων, πόρων και πρωτοβουλιών να 
ευθυγραμμίζονται πλήρως στο ίδιο όραμα, στην ίδια κατεύθυνση. 

Τα πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης συνοψίζονται ως εξής : 

 Μεταφράζει την στρατηγική σε λειτουργικούς όρους.  

 Συμβάλει στο συνειρμό μεταξύ των οργανωτικών ενεργειών και της στρατηγικής.  

 Προωθεί την υλοποίηση της στρατηγικής ως καθημερινό μέλημα όλων των εργαζομένων.  

 Μετατρέπει τον σχηματισμό της στρατηγικής σε διεργασία συνεχούς βελτίωσης.  

 Κινητοποιεί τις διαχειριστικές αλλαγές (change management) χάρη στην ηγεσία 
(leadership) των διοικητικών στελεχών.  

 

Η προσέγγιση Balanced Scorecard (BSC) υποστηρίζει μια «ισορροπημένη» παρακολούθηση της 
πορείας υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου. Με άλλα λόγια προσπαθεί να δημιουργήσει μια 
ισορροπία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων που αφορούν την απόδοση της επιχείρησης. Έτσι, η 
μέτρηση της αποδοτικότητα δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικούς δείκτες άλλα και σε παρεμφερείς 
λειτουργικούς δείκτες.  Ειδικότερα, οι τομείς που καλύπτει είναι οι εξής:  

Η προσέγγιση αυτή έχει εφαρμοστεί τόσο σε πολυεθνικές επιχειρήσεις όσο και σε ελληνικούς 
οργανισμούς με εκπληκτικά αποτελέσματα για την δημιουργία μόνιμων και δυναμικών δομών 
προγραμματισμού.  Στη σύγχρονη θεωρία της Δημόσιας Διοίκησης ισχύει ως γενική παραδοχή ότι 
το σύγχρονο κράτος στην πιο ανεπτυγμένη του μορφή, αυτή του δημοκρατικού και κοινωνικού 
κράτους δικαίου, δεν βιώνει μεν την αρχή του τέλους του, πλην όμως βρίσκεται σε μία φάση 
έντονων και καινοτόμων δομικών και λειτουργικών αλλαγών. Το κράτος διατηρεί τις κεντρικές του 
λειτουργίες αλλάζει όμως τη μορφή, το περιεχόμενο και τις μεθόδους άσκησης κρατικής εξουσίας 
και εκπλήρωσης της αποστολής του (Benz 2001).  

 

 
Πίνακας 34 Τοποθέτηση του θέματος στο ευρύτερο πλαίσιο συζήτησης  (Μπουρασνίδης, 2004) 
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“Balanced” Εξισσορόπηση, ισοστάθμιση,  πολυδιάστατη προοπτική, ολοκλήρωση-
ενοποίηση 

“Score” Μετρησιμότητα, στοχοπροσανατολισμός, μακρόπνοη επιδίωξη, 
στρατηγικός χαρακτήρας 

“Card” Συστηματοποίηση, απλούστευση-απομοίωση πολυπλοκότητας, γραπτή 
καταχώρηση, απεικόνιση, διαφάνεια, δεσμευτικός χαρακτήρας 

 

Στη θέση του παραδοσιακού παρεμβατικού «κράτους παραγωγού» αναδύεται ως κατευθυντήρια 
ιδέα το «κράτος εγγυητής» ή «το ενεργό κράτος» (Blanke et.al 2001), βασικό χαρακτηριστικό του 
οποίου αποτελεί μία νέα οριοθέτηση και επαναπροσδιορισμός ρόλων μεταξύ κράτους, αγοράς και 
κοινωνίας πολιτών και η εγκαθίδρυση ενός πολιτισμού κατανομής ευθυνών με τη έννοια ενός 
“Good Governance”, ενώ παράλληλα πραγματώνεται, ως λογική συνέπεια ή λειτουργικό 
προαπαιτούμενο, η μετάβαση από το Βεμπεριανό μοντέλο της δημόσιας γραφειοκρατίας στο 
Δημόσιο Μάνατζμεντ (Schendler/Proeller 2003, Μιχαλόπουλος 2003).  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του νέου παραδείγματος διοικητικής σκέψης, που 
αποκρυσταλλώνεται στην αντίληψη “Σύγχρονο Κράτος-Σύγχρονη Διοίκηση” (BMI 2004), 
αποτελεί η αναγνώριση της αναγκαιότητας και κατά συνέπεια η αναζήτηση και η επεξεργασμένη 
εισαγωγή σύγχρονων και δοκιμασμένων ιδεών, προσεγγίσεων, τεχνικών, μεθόδων, και εργαλείων 
μάνατζμεντ στην δημόσια διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό και ειδικότερα στη προσπάθεια κάλυψης 
του ελλείμματος στρατηγικού μάνατζμεντ αναπτύχθηκαν διάφορες προσεγγίσεις γνωστές με τον 
γενικό όρο Performance Management. Μία ίσως η πιο δημοφιλής και γνωστή προσέγγιση που 
απετέλεσε αντικείμενο ευρείας συζήτησης και έτυχε μίας προνομιακής μεταχείρισης και αποδοχής 
σε επίπεδο εφαρμογών συνιστά η μεθοδολογία του Balanced Scorecard (Ισορροπημένη Κάρτα 
Επιδόσεων ή ισορροπημένης μέτρησης απόδοσης). 

4.3.2 Σύντομη Περιγραφή της μεθόδου 

Με αφετηρία τη θέση ότι η προσέγγιση του Balanced Scorecard συνιστά ένα πολλά υποσχόμενο, 
χρήσιμο, καινοτόμο και πολλαπλά εφαρμόσιμο μεθοδολογικό εργαλείο δημοσίου μάνατζμεντ και 
τη διαπίστωση ότι δεν απετέλεσε αντικείμενο μίας ‘ευρείας’ επιστημονικής συζήτησης και 
δημοσίου διαλόγου, πολύ δε λιγότερο πεδίο εφαρμογής στην ελληνική μεταρρυθμιστική και 
εκσυγχρονιστική πρακτική στη Δημόσια Διοίκηση (Μπουρσανίδης 2004), στη παρούσα ενότητα 
επιδιώκεται μία συνοπτική, αφαιρετικού επιπέδου αλλά συστηματική παρουσίαση της βασικής 
λογικής και των κεντρικής σημασίας δομικών στοιχείων που την συγκροτούν, κατάλληλα 
προσαρμοσμένη στις υπηρεσίες υγείας.  

H προσέγγιση Balanced Scorecard (BSC) συνιστά για κάθε Οργανισμό ένα ισχυρό εργαλείο 
μετασχηματισμού της στρατηγικής σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και διασφαλίζει την 
αποδοτική υλοποίηση αυτής. Η μεθοδολογία του BSC ξεκινά από την διατύπωση του οράματος 
και την χάραξη της στρατηγικής, προχωράει στον προσδιορισμό των κρίσιμων παραγόντων 
επιτυχίας, συνεχίζει στην κατασκευή συστήματος δεικτών μέτρησης απόδοσης και ολοκληρώνει με 
την ανάπτυξη και εφαρμογή πλέγματος μέτρων και δράσεων. Το BSC δημιουργεί έτσι ένα 
μεθοδολογικό πλαίσιο αναφοράς μετάφρασης τωνστρατηγικών σκοπών και στόχων σε 
επιχειρησιακούς μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν τις κινητήριες 
δυνάμεις υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού για την επίτευξη των επιδιωκόμενων 
αποτελεσμάτων.  

Με αυτήν την έννοια λοιπόν το Balanced Scorecard δεν είναι απλώς ένα παραδοσιακό εργαλείο 
Controlling ή Performance Measurement, αλλά ένα εργαλείο Performance Management, πολύ 
δε περισσότερο o στρατηγικός εστιασμός και ο ολιστικός χαρακτήρας της προσέγγισης το 
αναγάγουν σε ένα σύγχρονο Σύστημα Στρατηγικού Μάνατζμεντ (Reisner 2003).  
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Η κεντρική ιδέα της προσέγγισης BSC που αναπτύχθηκε από τους Kaplan και Norton συνίσταται 
στην υπέρβαση κυρίως δύο βασικών αδυναμιών των παραδοσιακών συστημάτων Controlling ή 
μέτρησης επιδόσεων (Klingebiel 2001). Πρώτον της μονοδιάστατης θεώρησης στην περιγραφή και 
τη μέτρηση του περιεχομένου των υπηρεσιών με καθαρά χρηματοοικονομικά αξιολογούμενα 
μεγέθη επιδόσεων, η οποία δεν επέτρεπε την κατανόηση και την διαχείριση των αιτιατών 
παραγόντων που τις προσδιορίζουν και δεύτερον ο προσανατολισμός σε επιδόσεις του 
παρελθόντος με λογική συνέπεια την αδυναμία πρόβλεψης των μελλοντικών επιδόσεων. Στην 
προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου και ισορροπημένου συστήματος δεικτών μέτρησης 
που να περιέχουν στρατηγικά σημαντικές πληροφορίες, οδηγήθηκαν οι Kaplan/Norton στην 
αναγνώριση τριών επιπρόσθετων διαστάσεων ή οπτικών πεδίων δράσης και στην επακόλουθη 
λειτουργική διασύνδεση αυτών με την μορφή μίας αλυσίδας σχέσεων μεταξύ των διαστάσεων στη 
βάση του λογικού σχήματος αιτίου-αιτιατού και στην ανάπτυξη του στρατηγικά 
προσανατολισμένου μεθοδολογικού πλαισίου Balanced Scorecard (Kaplan/Norton 2001). Το 
κλασσικό κουαρτέτο διαστάσεων και η λογική σειρά διάταξης που προτάθηκε ήταν:  

 Η χρηματοοικονομική διάσταση 

 Οι χρήστες-πελάτες  
 Οι λειτουργικές διαδικασίες  
 Η μάθηση και ανάπτυξη.  

Πρέπει όμως να αναφερθεί η μεθοδολογικά κρίσιμη και χρήσιμη επισήμανση (Kaplan/Norton 
2003), πως ανάλογα με την περίπτωση εφαρμογής του BSC, είναι δυνατή και επιβαλλόμενη η 
διαφοροποίηση τόσο του αριθμού των διαστάσεων, όσο του περιεχομένου και της λογικής 
διασύνδεσης σχέσεων μεταξύ αυτών. Μία διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη στον τομέα των 
Υπηρεσιών Υγείας προσπάθεια απεικόνισης της βασικής λογικής και των δομικών στοιχείων του 
BSC οδηγεί στην κατασκευή του συναφούς σχήματος 

Κατά την ανάπτυξη του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας οι Kaplan και Norton υποστήριξαν 
ότι οι επιχειρήσεις προκειμένου να μείνουν ανταγωνιστικές χρειάζονται συγκεκριμένα συστήματα 
διαχείρισης και ελέγχου κυρίως όσον αφορά τα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. εργατικό 
δυναμικό, υποδομές, τεχνολογία).  

Ο σχεδιασμός του πίνακα ισορροπημένης στοχοθεσίας, είχε ως στόχο να συμπεριλάβει και τέτοιες 
άϋλες πτυχές της λειτουργίας των επιχειρήσεων όπως η ικανοποίηση των πελατών, η λειτουργία των 
διαδικασιών και η οργανωτική ανάπτυξη κ.ά. σε συνδυασμό με κλασικούς οικονομικούς δείκτες. 

4.3.3 Μεθοδολογία ανάπτυξης και εισαγωγής BSC 

Κατά την διάρκεια της διαρκούς βελτίωσης του θεωρητικού πλαισίου, όπου αναμφισβήτητα 
σημαντικό  ρόλο έπαιξε η αξιοποίηση των πολυάριθμων και πολυποίκιλων εμπειρικών εφαρμογών, 
έχει επικρατήσει μία κοινά αποδεκτή μεθοδολογία και ένα συγκεκριμένο υπόδειγμα 
διαφοροποίησης της συνολικής διαδικασίας σε επιμέρους (4 μέχρι 7) στοιχεία ή βήματα. Την 
βασική πηγή άντλησης εξειδικευμένων στοιχείων, για την επιγραμματική παρουσίαση που 
ακολουθεί, αποτελούν οι θεωρητικές αναφορές και οι εμπειρικές επεξεργασίες στη Δημόσια 
Διοίκηση γενικά (Scherer-Alt 2001) και στο νοσοκομειακό τομέα ειδικότερα (Conrad 2001, 
Reisner 2003). 

Στο παρακάτω σχήμα αναφέρονται τα βήματα που απαιτούνται για την ορθή και επιστημονική 
εφαρμογή της μεθόδου 
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Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά τα 4 ελάχιστα βήματα προσέγγισης της μεθόδου. 

 Πρώτο Βήμα: Ανάπτυξη Στρατηγικής 

o  Αποσαφήνιση οράματος και στρατηγικής 

o  Στρατηγική τοποθέτηση σε σχέση με το ανταγωνιστικό περιβάλλον 

o  Διατύπωση στρατηγικών στόχων  4 - 5 ανά διάσταση 

 Δεύτερο Βήμα: Επιλογή διαστάσεων και διαμόρφωση λογικά συνεκτικών συσχετίσεων  

o Καθορισμός σημαντικών διαστάσεων και αντιστοίχηση στρατηγικών στόχων 

o Διαμόρφωση αλυσίδων αιτιών-αποτελεσμάτων  «Χάρτης Στρατηγικής»  

 Τρίτο Βήμα: Προσδιορισμός μετρήσιμων μεγεθών και αριθμοδεικτών 

o Επιλογή μετρήσιμων μεγεθών  2 - 3 ανά στρατηγικό στόχο  

o Καθορισμός αριθμοδεικτών 
o Προσδιορισμός δράσεων  5 - 10 ανά στρατηγικό στόχο 

 Τέταρτο Βήμα: Διαδικασία εφαρμογής και αξιολόγησης  

o roll out management 

o Διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης και διασφάλιση διαρκούς εφαρμογής 

Μετά την εφαρμογή της μεθόδου θα πρέπει να έχει καταστεί δυνατό να δημιουργηθεί ένα χάρτης 
δεικτών οριοθετημένος στις 4 διαστάσεις της μεθόδου. Στο τέλος, η υλοποίηση των στρατηγικών 
στόχων παρακολουθείται μέσω ενός πλαισίου μέτρησης της επίδοσης που περιλαμβάνει: 

• στόχους (goals) 

• οδηγούς (drivers) και 

• δείκτες (indicators) οι οποίοι διακρίνονται σε: 

o δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων (lagging indicators) και 

o δείκτες επιχειρησιακών διαδικασιών (leading indicators) 
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Σχήμα 58 Προτεινόμενα Βήματα για την εφαρμογή της μεθόδου Balanced Scorecards 
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Τρία κριτήρια βοηθούν στο να καθοριστεί εάν έχουν επιτευχθεί ή όχι οι στρατηγικοί στόχοι:  

α) Η σχέση αιτίου και αποτελέσματος (cause-and-effect relationship): κάθε μέτρο που επιλέγεται 
πρέπει να είναι μέρος μιας σχέσης αιτίου και αποτελέσματος που αντανακλά τη στρατηγική της 
επιχείρησης.  

β) Οι οδηγοί απόδοσης (performance drivers): οι οδηγοί της απόδοσης (ήτοι οι οι δείκτες 
επιχειρησιακών διαδικασιών,  lead indicators) είναι μοναδικοί για κάθε επιχείρηση γιατί 
αντανακλούν τα ιδιαίτερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη στρατηγική μιας επιχείρησης.  

η) Η σύνδεση με τους οικονομικούς δείκτες (links to financial indicators): οι διάφοροι 
στρατηγικοί στόχοι (όπως η ποιότητα, η ικανοποίηση πελατών κ.ά.) πρέπει να μεταφράζονται σε 
μέτρα που συνδέονται τελικά με τους οικονομικούς δείκτες. 

Κλείνοντας τη θεωρητική παρουσίαση παραθέτουμε το διάγραμμα κατά Norton/Kaplan 
(Norton, 1996) 

•
•
•

•
•
•
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Σχήμα 59 διάγραμμα ανάλυσης κατά BSC κατά Norton-Kaplan 

 

4.3.4 Balanced Scorecards και Υγεία 

Στην επιστημονική συζήτηση του δημόσιου μανατζμεντ των τελευταίων ετών αναφορικά με τη 
βελτίωση της διοικητικής-λειτουργικής ικανότητας των υπηρεσιών υγείας επιχειρήθηκε η ανάπτυξη 
και εφαρμογή σχεδίων ολοκληρωμένης και λογικά συνεκτικής στρατηγικής παρέμβασης με 
κεντρική κατευθυντήρια ιδέα την αντίληψη ενός Balanced Hospital Management σε πρώτη φάση. 
Στο πλαίσιο αυτό αναδείχθηκε η εφαρμογή του Balanced Scorecard ως ένα σύγχρονο, καινοτόμο, 
χρήσιμο και αποδοτικό εργαλείο στρατηγικής διοίκησης. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να 
επισημανθεί το ευρύτερο διοικητικό περιβάλλον λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, βασικά 
χαρακτηριστικά στοιχεία του οποίου αποτελούν κοινωνικά ελεγχόμενο ανταγωνιστικό πλαίσιο - 
Λειτουργία «οιονεί αγορών»  



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

288 

 Μάνατζμεντ συμβάσεων(Contract-Management)  

 Σύστημα χρηματοδότησης προσανατολισμένο στο παραγόμενο έργο(DRGs)  

 Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Μονάδων  

Στη παρούσα ενότητα αναφέρονται τα ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδομένα που υπάρχουν για τη 
χρήση της μεθόδου στην Ελλάδα, κυρίως με αντικείμενο στον νοσοκομειακό χώρο 
(Μπουρσανίδης, 2004). Η περιγραφή της χρήσης του μοντέλου από τον υπογράφοντα 
ανακοινώθηκε στο περιοδικό IEEE Trans. Inform. Tech. Biomed, το 2005 (Berler, 2005), ενώ το 
μοντέλο αξιοποιήθηκε και σε τρία συγγράμματα των Η.Π.Α  τα έτη 2005, 2007 και 2008, 
αποδεικνύοντας και πιστοποιώντας την επιστημονική του αρτιότητα.  Στο παρακάτω σχήμα 
περιγράφεται ο χωρισμός των βασικών στρατηγικών κατευθύνσεων στους 4 άξονες του μοντέλου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα συμβαδίζει με τα ευρήματα της Ελληνικής βιβλιογραφίας. 
Προκειμένου να καταλήξουμε σε αυτές τις στρατηγικές ενότητες, αξιοποιήσαμε τη διεθνή 
βιβλιογραφία και πιο συγκεκριμένα τις καταξιωμένες απόψεις του Avedis Donabedian, ο οποίος 
αποτελεί ιστορική μορφή του επιστημονικού χώρου της ποιότητας στην Υγεία. Είναι σημάντικό να 
αναφερθεί ότι επιλέχθηκαν οι επιστημονικές απόψεις του Donabedian καθώς ήταν ο πρώτος που 
έβαλε ο παράγοντα ποιότητας και μέτρησης ποιότητας την άποψη του ασθενή (patient 
satisfaction). Καθώς οι βασικές έννοιες ποιότητα, αναδιοργάνωση διαδικασιών, παρακολούθηση 
αποτελέσματος οδηγούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ, δεν θα ήταν δυνατόν να προτείνουμε ένα 
μοντέλο σχεδιασμού ενός πολιτοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος μη λαμβάνοντας υπόψη 
την επιρροή που ασκούν οι έννοιες αυτές στον τελικό σχεδιασμό. 

 

 
 

Όπως θα παρουσιάσουμε παρακάτω, το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται στην αξιοποίηση των 
βασικών εννοιών της ποιότητας υγείας. Η πρόταση της παρούσας κάνει και ένα επιπλέον βήμα 
καθώς προσπαθεί να συσχετίσει τη στρατηγική όχι μόνο με τους δείκτες αλλά και με τις βασικές 
υπηρεσίες τις οποίες θα πρέπει να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πολιτοκεντρικό πληροφοριακό 
σύστημα. Με τη σειρά τους οι υπηρεσίες συσχετίζονται με τους δείκτες που θέλουμε να 
παρακολουθήσουμε, καθώς με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων κατά τη παραγωγική 
τους λειτουργία θα τροφοδοτήσει αυτόματα τους δείκτες (KPIs) και κατά συνέπεια την ευρύτερη 
αποτυπωμένη στρατηγική. Η ουσία του μοντέλου είναι πως αυτό είναι ένα δυναμικό μοντέλο το 
οποίο βελτιώνεται και αναθεωρείται διαρκώς με τη παραγωγική του αξιοποίηση. Η χρήση του 
προτεινόμενου μοντέλου όπως θα φανεί και στα επόμενα κεφάλαια έχει άμεση εφαρμογή στην 
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Σχήμα 60 Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Υγεία στους 4 άξονες της BSC 
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Ελλάδα,  όπου λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών δεν είναι δυνατή η υλοποίηση μιας προσέγγισης 
σχεδιασμού bottom-up, δηλαδή από τους ίδιους του χρήστες. Η χρήση της μεθόδου επιτρέπει με 
σχετική ακρίβεια τον πλήρη εννοιολογικό σχεδιασμό, τη παραγωγική του λειτουργία και μέσω 
αυτής, της αναθεώρησης του μέσα από τα σχόλια και τις βελτιώσεις των τελικών χρηστών. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι όσες φορές έγιναν προσπάθειες συλλογής στοιχείων από τη βάση, τελικά δεν 
κατέστη ποτέ δυνατό να δημιουργηθεί με τον τρόπο αυτό ένας πλήρης σχεδιασμός. Στη ουσία ο 
σχεδιασμός στρατηγικών αποφάσεων από τη βάση οδηγεί στην αναβάθμιση θεμάτων της 
καθημερινότητας (όχι ότι δεν είναι σημαντικά και απολύτως άξια λόγου) σε στρατηγικούς στόχους 
με αποτέλεσμα πολλές φορές να «βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος». 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται ενδεικτικοί δείκτες από της βιβλιογραφία. 
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Σχήμα 61ενδεικτική κατανομή δεικτών ανά άξονα της μεθόδου, πηγή Μπουρσανίδης, 2004 

Το παρακάτω διάγραμμα αποτελεί μια καλή αποτύπωση της συνεχούς ανάδρασης που πρέπει να 
υπάρχει προκειμένου η προσέγγιση κατά BSC να έχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Φυσικά 
αποτυπώνει μόνο το κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού και δεν αναφέρεται στο πως αυτό 
υλοποιείται σε επίπεδο διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων. 

Επίπεδο
συντονισμού στρατηγικής

Επίπεδο
εφαρμογής στρατηγικής

Ανάλυση περιβάλλοντος Συστήματα κινήτρωνΣτρατηγικός
Χάρτης

Απολογισμοί
Εκθέσεις πεπραγμένων

Στρατηγική διάσταση
Νοσοκομείων

Scorecards
Συνεργατών

ΝοσοκομείοΝοσοκομείο

Υγειονομικές ΠεριφέρειεςΥγειονομικές Περιφέρειες

Ανάλυση χρηστών-πελατώνΑνάλυση χρηστών-πελατών

Ανάλυση αναγκών-αγοράςΑνάλυση αναγκών-αγοράς

ΑΑ νν άά δδ ρρ αα σσ ηη

Επίπεδο
σχεδιασμού στρατηγικής

Scorecards Αριθμοδείκτες

Διοίκηση

Δ/ντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Δ/ντές Κλινικών

Τομεάρχες νοσηλευτικής

ΟP-Teams

Ομάδα επειγόντων
Επίπεδο Κλινικών

Ειδικές κλινικές ομάδες

Μεμονωμένα άτομα

Ανάλυση Ανταγωνιστών

Ανάλυση Μονάδας

 
Σχήμα 62 Ο κύκλος ανάδρασης κατά BSC, πηγή, Μπουρσανίδης, 2004 
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4.4 Η ποιότητα της Υγεία και Πρόνοια 

4.4.1.1 Γενικά Βιβλιογραφικά στοιχεία 

Η έννοια της ποιότητας στον τομέα της υγείας συμβαδίζει με τη γέννηση της επιστήμης της υγείας. 
Η αρχαιότερη καταγεγραμμένη αναφορά ανάγεται στον αρχαία Αίγυπτο και συγκεκριμένα στον 
«Πάπυρο Smith» (Hook, 1973). Τα πρώτα «κριτήρια αξιολόγησης» της ιατρικής φροντίδας 
αποτυπώνονται σε ιερογλυφική γραφή, πάνω σε λίθινες πλάκες. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αυτά 
είναι η παρατήρηση, η περίθαλψη ή η άρνηση της νοσηλείας. (Κρητικός, 2004). 

Το 2000π.Χ. γίνεται αναφορά στην ποιότητα της χειρουργικής πρακτικής από τον ποινικό κώδικα 
του βασιλέως Χαμουραμπί και μάλιστα με προβλεπόμενη ποινή, βασιζόμενη στο μέγεθος της 
βλάβης που πιθανόν προκύπτει από κακή χειρουργική φροντίδα με ατυχή έκβαση (Garnson, 
1929). 

Αναφορά για την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, συναντούμε και στους δεοντολογικούς 
κανόνες και τους κώδικες ηθικής στην εποχή του Ιπποκράτη, όπως εκφράζεται από την επιταγή 
«ωφελέειν ή μη βλάπτειν». Τους επόμενους αιώνες δε σημειώνεται κάποια εξέλιξη στις αρχές του 
Ιπποκράτη, κυρίως γιατί η υγεία αντιμετωπίζεται ως μέσο αγαθοεργιών της Εκκλησίας και των 
εκάστοτε αυτοκρατόρων. 

Ο ποιοτικός έλεγχος, ουσιαστικά, ξεκινάει από το 1858, όταν η Florence Nightingale, 
νοσηλεύτρια κατά τον Κριμαϊκό Πόλεμο, προσπάθησε να εφαρμόσει πρόγραμμα ποιοτικού 
ελέγχου, βασιζόμενη στους δείκτες θνησιμότητας των νοσηλευόμενων ασθενών. 

Αργότερα, το 1908, ο Dr. Groves διενήργησε μια σειρά από έρευνες, προκειμένου να συνδέσει 
την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών με τους δείκτες θνησιμότητας, αλλά και ανικανότητας των 
ιατρών σε χειρουργικές επεμβάσεις. Το παράδειγμά του ακολουθεί ο χειρουργός Godman, 
τέσσερα χρόνια αργότερα, σε νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Το έργο του, όπως και αυτό της 
Nightingale, εστιάστηκε στο νοσοκομείο. Είναι περισσότερο γνωστός για την ανάπτυξη ενός 
πλαισίου αξιολόγησης της νοσοκομειακής περίθαλψης, το οποίο ονόμασε «η ιδέα του τελικού 
αποτελέσματος» (the end result idea). Δηλαδή, κατά τον Codman, τα νοσοκομεία έπρεπε να 
παρακολουθούν τους ασθενείς που περιέθαλπαν, τόσο κατά τη νοσηλεία τους, όσο και για 
ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήψη εξιτηρίου. 

Η ανάγκη ελέγχου των διαδικασιών και του κόστους οδήγησε σε επαναφορά της έννοιας της 
ποιότητας την δεκαετία του 1960. Ακολούθησε η συστηματική μελέτη και εφαρμογή του ποιοτικού 
ελέγχου των πρακτικών των νοσοκομείων και η δειλή εμφάνιση των πρώτων προτύπων για τις 
διαδικασίες σε αυτά, την επόμενη δεκαετία. 

Η εισαγωγή μέτρων αξιολόγησης των ιατρικών διαδικασιών και η βελτίωση της ποιότητας των 
υγειονομικών υπηρεσιών χαρακτηρίζονται ως επανάσταση στον κλάδο (Cronin and Taylor, 1992). 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αρχίζει η εκτενής ενασχόληση ακαδημαϊκών και επαγγελματιών 
με το θέμα της ποιότητας στην ιατρική περίθαλψη. Δημιουργήθηκαν πληθώρα εθνικών και διεθνών 
προτύπων για την διασφάλιση της ποιότητας και αρκετοί οργανισμοί για την προώθηση του 
ζητήματος. 

Η ποιότητα στον τομέα της υγείας είναι πολύ πιο σύνθετη υπόθεση απ’ ό,τι στο χώρο της 
βιομηχανίας. Γι’ αυτό και οι βασικές μέθοδοι και τα αντίστοιχα εργαλεία, που διαμορφώθηκαν 
κατά κύριο λόγο για τις ανάγκες της βιομηχανίας, θα πρέπει να τροποποιούνται κατάλληλα πριν 
εφαρμοστούν στην υγεία. (Τούντας, 2008) 

Ο Avedis Donabedian, καθηγητής στη σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Michigan, 
ήταν από τους πρώτους που επικέντρωσαν την προσοχή τους σε θέματα ποιότητας στο χώρο της 
υγείας. Πρωταρχική μέθοδος του ήταν ο διαχωρισμός της περίθαλψης σε δομή, διαδικασία και 
αποτέλεσμα και η επιδίωξη της ποιότητας και στους τρεις αυτούς τομείς ώστε να επιτυγχάνεται το 
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μεγαλύτερο όφελος με το μικρότερο κόστος για τον ασθενή. Σύμφωνα με τον Donabedian  η 
ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, ορίζεται ως η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του ασθενή, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη και τις ζημιές που υπάρχουν σε μια διαδικασία περίθαλψης. 

Το Ινστιτούτο Ιατρικής της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών ορίζει την ποιότητα ως το 
βαθμό κατά τον οποίο οι υπηρεσίες υγείας αυξάνουν την πιθανότητα των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων στην υγεία για άτομα και ολόκληρους πληθυσμούς και είναι συμβατές με την 
υπάρχουσα επαγγελματική γνώση. 

Με βάση τους παραπάνω ορισμούς είναι φανερό πως η ποιότητα στην υγεία ταυτίζεται με την 
ικανοποίηση των ασθενών, με την παροχή των αναγκαίων και αποτελεσματικών υπηρεσιών και με 
τον έλεγχο του κόστους. 

Η προσπάθεια αυτή εστιάστηκε αρχικά στις εργαστηριακές εξετάσεις, στην κλινική μεταβλητότητα 
και στις ανεπιθύμητες παρενέργειες. Η αξιοπιστία και η επαναληπτικότητα των ιατρικών εξετάσεων 
αποτέλεσαν αντικείμενα των πρώτων ποιοτικών ελέγχων. Τα ιατρικά μηχανήματα και ιδιαίτερα οι 
διαγνωστικές συσκευές, πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται σωστά και τακτικά ώστε οι 
ενδείξεις να μην αποκλίνουν σημαντικά από τις πραγματικές τιμές. 

Στη συνέχεια, εκτός από τη μεταβλητότητα, το ενδιαφέρον εστιάστηκε και στην αντιμετώπιση των 
ανεπιθύμητων παρενεργειών, ιδιαίτερα στα αμερικάνικα νοσοκομεία, στα οποία η συχνότητα τους 
κυμαίνονταν από 2,9% έως 3,7% στο σύνολο των νοσηλευομένων. Οι μισές τουλάχιστον από τις 
παρενέργειες αυτές οφείλονταν σε ανθρώπινο λάθος, ενώ ένα περίπου 10% κατέληγαν σε θάνατο. 
Σχετικές μελέτες εκτιμούν ότι οι αποτρέψιμοι θάνατοι ασθενών κυμαίνονται τα τελευταία χρόνια 
στις ΗΠΑ, από 44.000 έως 98.000 κάθε χρόνο. 

Παραδοσιακά, τουλάχιστον στην Β. Αμερική, ο έλεγχος της ποιότητας είχε συνδεθεί με τον 
αναδρομικό έλεγχο της ιατρικής φροντίδας μέσω επιθεωρήσεων γνωστών και ως Ιατρικών Ελέγχων 
(Me-dical Audit / ΜΑ). Οι επιθεωρήσεις αυτές, που τις διενεργούσαν κατά κανόνα επιλεγμένοι 
γιατροί είτε του νοσοκομείου είτε εκτός του νοσοκομείου, περιορίζονταν συνήθως σε 
αποσπασματικό ή τυχαίο αναδρομικό έλεγχο των ιατρικών φακέλων, με σκοπό την επισήμανση 
λαθεμένων επιλογών του ιατρικού προσωπικού. Οι ελεγκτές, εσωτερικοί ή 

εξωτερικοί, αφού συμφωνούσαν στο τι συνίσταται η άριστη πρακτική και τα κριτήρια αξιολόγησης 
του αποτελέσματος και των διαδικασιών, έκριναν και αξιολογούσαν. Η επιδιωκόμενη όμως 
βελτίωση ήταν περιορισμένη γιατί οι ευθύνες αναζητούνταν μόνο στους γιατρούς, απουσίαζε η 
ανάλυση τάσεων και η διαμόρφωση προτύπων ώστε να εντοπίζονται με αντικειμενικότητα τα 
βαθύτερα αίτια και δεν υπήρχαν διαδικασίες και συστήματα επανόρθωσης των λαθών και 
αξιολόγησης της βελτίωσης. 

Τα τελευταία χρόνια, ο ιατρικός έλεγχος σαν όρος αλλά και σαν περιεχόμενο, έχει ενσωματωθεί σε 
μία ευρύτερη προσπάθεια Κλινικού Ελέγχου (Clinical Audit) η οποία χρησιμοποιείται σε πολλά 
νοσοκομεία που δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει πιο ολοκληρωμένα συστήματα ποιότητας. Στις 
περιπτώσεις αυτές επιχειρείται συνήθως η ανάπτυξη σύγχρονων μορφών κλινικού ελέγχου με τη 
χρήση κριτηρίων, προτύπων ή πρωτοκόλλων ως μέτρο σύγκρισης. Ανάλογα δε με τη μεθοδολογία, 
οι κλινικοί αυτοί έλεγχοι ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες. Στον αναδρομικό έλεγχο με 
εσωτερικούς ελεγκτές, που είναι και ο πιο απλός, στον αναδρομικό έλεγχο με εξωτερικούς 
ελεγκτές, στον έλεγχο κατά τη διάρκεια νοσηλείας με βάση τα κλινικά πρωτόκολλα, και στον 
έλεγχο με βάση κριτήρια καλής πρακτικής που αποτελούν το μέτρο σύγκρισης. 

Η επιδίωξη της ποιότητας στην υγεία αφορά στη λειτουργία των συστημάτων υγείας, στη 
λειτουργία υπηρεσιών υγείας, νοσοκομεία, εργαστήρια, κ.α. και στην παροχή μεμονωμένης 
φροντίδας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η ποιότητα στην υγεία δεν αφορά μόνο το ιατρικό έργο, 
αλλά επεκτείνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και φροντίδων. Γι' αυτό άλλωστε, τα τελευταία 
χρόνια, η ποιότητα δεν αποσκοπεί μόνο στην ικανοποίηση του ασθενούς, αλλά όλων των 
«πελατών» των υπηρεσιών υγείας, στους οποίους περιλαμβάνεται, εκτός από τους ασθενείς, οι 
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συγγενείς, οι επισκέπτες, ο κοινωνικός περίγυρος, κτλ. Οι δε εργαζόμενοι επίσης, πρέπει να 
θεωρούνται ως «εσωτερικοί πελάτες» των υπηρεσιών. 

Η σύγχρονη επανάσταση στην οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας με τον προσανατολισμό τους στην 
ποιότητα, οφείλεται κυρίως στην κρίση αποτελεσματικότητας, στη συνεχή αύξηση του κόστους, 
καθώς και στη συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση των πολιτών για καλύτερη αντιμετώπιση, 
πληροφόρηση και διαχείριση των υγειονομικών τους προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε θέσει το 1980 ως στόχο, να εγκαταστήσουν όλα τα κράτη 
μέλη μέχρι το 1990 μηχανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. 

4.4.1.2 Η ανάγκη για ποιότητα στην Υγεία 

Πρόσφατες έρευνες σε Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ καταδεικνύουν την ανάγκη για 
αλλαγές στην λειτουργία των μονάδων υγείας. Παρά τις νομοθετικές αλλαγές, τις διατμηματικές 
συνεργασίες και τις προσπάθειες για επανασχεδιασμό των διαδικασιών, οι καταναλωτές 
εμφανίζονται δυσαρεστημένοι σε θέματα ποιότητας, κόστους και αξιοπιστίας των μονάδων υγείας. 
Συγκεκριμένα το 18% των καταναλωτών σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο και το 27% των καναδών 
καταναλωτών χαρακτηρίζουν τις υπηρεσίες υγείας από ισχνές έως φτωχές (Donelan 1999 και 
Donelan 2000).  

Η απόδοση από την πλευρά των νοσοκομειακών οργανώσεων, τόσο της κατάλληλης θεραπείας 
όσο και του ευχάριστου και ικανοποιητικού περιβάλλοντος ανάρρωσης, αποτελεί μεγάλη 
πρόκληση. Τα συνηθέστερα προβλήματα που παρατηρούνται στις νοσοκομειακές μονάδες είναι 
(Forum for Health Care Quality Measuremant and Reporting, 1997):  

1. Μερική χρήση των υπηρεσιών υγείας (underuse of Healthcare): η μη χρησιμοποίηση από 
πλευράς των θεραπευτών όλων των απαιτούμενων μέσω για την θεραπεία των ασθενών 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές στην υγεία και την σωματική ακεραιότητα των 
τελευταίων.  

2. Υπερβολική χρήση των υπηρεσιών υγείας (overuse of Healthcare): η υπερβολή εκ μέρους 
των θεραπευτών στην χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων ή στην διενέργεια μη 
ενδεδειγμένων πρόσθετων εργαστηριακών ελέγχων, οδηγεί στην διόγκωση του κόστους της 
θεραπείας.  

3. Κακή χρήση των υπηρεσιών υγείας (malpractice): λανθασμένες διαγνώσεις ή 
καθυστερημένες νοσηλείες οδηγούν σε αυξημένα κόστη αλλά και σε απώλειες ανθρωπίνων 
ζωών.  

4. Διαφοροποίηση στην παροχή των υπηρεσιών υγείας (variation): η έντονη διαφοροποίηση 
στον τρόπο και στα μέσα ελέγχου που έχουν στην διάθεσή τους οι ιατροί σε όλον τον 
κόσμο. 

Παράλληλα, οι Norman Weinberg et al. (2000) αναφέρουν ότι μερικά ενδεικτικά προβλήματα 
ποιότητας είναι: 

1. Λανθασμένη διάγνωση ασθένειας 

2. Καθυστερημένη διάγνωση της ασθένειας 

3. Προβληματική θεραπεία λόγω λάθος συνταγολόγησης, ακατάλληλης δοσολογίας, 
επιπλοκών κατά την χορήγηση (π.χ. αλλεργικό σοκ). 

Τονίζουν ότι τα παραπάνω προβλήματα προκλήθηκαν πιθανόν από: λανθασμένες εργαστηριακές 
εξετάσεις (αποτυχία του συστήματος του νοσοκομείου), έλλειψη λεπτομερειακής εξέτασης από 
τους ιατρούς (ανθρώπινο λάθος), παρερμηνεία συμπτωμάτων ή κακή επικοινωνία ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού (πρόβλημα οργάνωσης συστήματος). Είναι πολύ σημαντικό να 
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διακρίνουμε τα ανθρώπινα λάθη (λάθος διάγνωση λόγω άγνοιας κλπ.) από τα λάθη του συστήματος 
(λάθος φάρμακο σε λάθος ασθενή). 

Ο Donabedian πρότεινε τρεις βασικούς τρόπους για την αξιολόγηση της ποιότητας σε μία 
νοσηλευτική μονάδα: 

 Η μέτρηση των συντελεστών παραγωγής, δηλαδή αξιολόγηση των προϊόντων μετρώντας 
την ποιότητα των συντελεστών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγική διαδικασία. 

 Η εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή η αξιολόγηση της ιατρικής φροντίδας 
μέσω ορισμένων παραμέτρων αυτής. 

 Η μέθοδος της διαδικασίας, δηλαδή η χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών «ρουτίνας» σε 
περιπτώσεις διάγνωσης ή και θεραπείας. 

Σήμερα στον κλάδο της ποιότητας στην υγεία κυριαρχεί η έννοια της συνεχούς βελτίωσης 
ποιότητας (continuous quality improvement), η οποία ξεπερνά την απλή μέτρηση και την 
προσπάθεια συμμόρφωσης σε κάποια προκαθορισμένα πρότυπα. Η Βελτίωση ποιότητας είναι 
δυναμική προσέγγιση στην διασφάλιση της ποιότητας σε έναν πολύπλοκο οργανισμό, όπως είναι τα 
νοσοκομεία. Η βελτίωση ποιότητας υποστηρίζει τόσο την προσπάθεια του συνόλου, όσο τονίζει 
και την σημαντικότητα της ατομικής ευθύνης στον οργανισμό. 

Η συνεχής Βελτίωση Ποιότητας (CQI) αφορά όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης ,από τις 
στρατηγικές αποφάσεις μέχρι την εργασία σε έναν σταθμό. Προέρχεται από την πεποίθηση ότι τα 
λάθη μπορούν να αποφευχθούν και τα ελαττωματικά να μηδενιστούν. Οδηγεί σε συνεχή βελτίωση 
των ικανοτήτων των εργαζομένων, των λειτουργιών της επιχείρησης, της τεχνολογίας και των 
παραγωγικών δυνατοτήτων. 

Κατά τον Gilbert (1992), θεμέλιο της Βελτίωσης Ποιότητας είναι η πρόληψη. Η πρόληψη από την 
επανάληψη λαθών μέσω των ακόλουθων μηχανισμών: 

 Πρόληψη λαθών 

 Πρόληψη από την διάδοση των λαθών στα επόμενα στάδια της παραγωγής 

 Διακοπή παραγωγής μέχρι την εξακρίβωση του λάθους. 

Η Βελτίωση ποιότητας είναι σημαντικός στόχος για όλες τις κλινικές εφαρμογές. Βασικά στοιχεία 
της είναι η δέσμευση του προσωπικού, η συστηματική συλλογή και ανάλυση δεδομένων των 
διαδικασιών και των αποτελεσμάτων και η ενεργή υποστήριξη της διοίκησης. Η εκτίμηση των 
τάσεων και των αιτιών των προβλημάτων γεφυρώνουν το κενό και προσφέρουν τον απαραίτητο 
σύνδεσμο για την λήψη αναγκαίων μέτρων (Weinberg et al, 1998). 

4.4.1.3 Οφέλη από τη Βελτίωση της Ποιότητας 

Τα οφέλη από τη Βελτίωση της Ποιότητας και τη διατήρησή της σε ένα επαρκές – υψηλό επίπεδο 
είναι πολυδιάστατα, πιο συγκεκριμένα, διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες: 

1. Οφέλη για τον ασθενή 

 Υγειονομικά οφέλη. Σχετίζονται με την έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος της υγείας 
του και την αποτελεσματική αντιμετώπισή του, την αποφυγή επιπλοκών εξαιτίας 
καθυστερημένης ή λανθασμένης αγωγής κλπ. 

 Ψυχολογικά οφέλη. Έχουν σχέση τόσο με το περιβάλλον της μονάδας παροχής 
υπηρεσιών υγείας, στο οποίο θα αντιμετωπιστεί το υγειονομικό πρόβλημα του ασθενή 
όσο και με τη διάρκεια παραμονής του σ’ αυτό. Αναμφισβήτητα, η καλή ψυχολογική 
κατάσταση του ασθενή, επιδρά θετικά στην αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής 
αγωγής στην οποία υπόκειται. Όσο, λοιπόν, περισσότερο διακρίνονται για την ποιότητά 
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τους οι συνθήκες διαμονής του ασθενή και γενικότερα, το περιβάλλον της μονάδας 
παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο εμφανέστερα είναι τα ψυχολογικά οφέλη που 
αποκομίζει αυτός. Επίσης, μεγάλο ψυχολογικό όφελος αποκομίζει ο ασθενής, από τη 
συντόμευση του χρόνου παραμονής του στη μονάδα, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα 
της σωστής και γρήγορης αντιμετώπισης του υγειονομικού του προβλήματος. 

 Οικονομικά οφέλη. Η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών θα συμβάλει, ώστε το 
πρόβλημα υγείας του ασθενούς να διαγνωστεί έγκαιρα και να αντιμετωπιστεί, αφενός 
αποτελεσματικά και αφετέρου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι προφανές ότι στην 
περίπτωση αυτή, η οικονομική επιβάρυνση που θα υποστεί ο ασθενής θα είναι σημαντικά 
μικρότερη. 

2. Οφέλη για τους επαγγελματίες υγείας 

Τα οφέλη από την ύπαρξη ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, για όλους τους επαγγελματίες υγείας 
(γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς κ.α.) συνίστανται κυρίως: 

 Στο σεβασμό και στην εμπιστοσύνη εκ μέρους των ασθενών και των οικογενειών τους· 

 Στην απαλλαγή τους από καθημερινό εκνευρισμό και άγχος· 

 Στην ικανοποίηση που αποκομίζουν από την εργασία τους· 

 Στη μεγαλύτερη κοινωνική ανοχή σε τυχόν λάθη, την οποία καλλιεργεί η ποιότητα. 

3. Οφέλη για τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας 

 Οικονομικά οφέλη. Η μείωση του λειτουργικού κόστους, η οποία επιτυγχάνεται με την 
έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία των ασθενών, ως συνέπεια της 
βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, επιτρέπει την εξοικονόμηση 
σημαντικών πόρων, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών άλλων 
ασθενών, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού, για κλινική έρευνα 
κλπ. 

 Αναγνώριση και φήμη. 

4. Οφέλη για τα ασφαλιστικά ταμεία 

 Οικονομικά οφέλη. Αναφέρονται στη μείωση του ύψους των δαπανών τους, δηλαδή των 
χρημάτων που καταβάλλουν στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας για την υγειονομική 
περίθαλψη των ασφαλισμένων τους. 

 Κοινωνικά οφέλη. Έχουν σχέση με τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασφαλισμένων, ως 
απόρροια της, υψηλού επιπέδου, ποιότητας των υγειονομικών υπηρεσιών. 

 Η αίσθηση ότι εκπληρώνουν σωστά τον κοινωνικό τους ρόλο. 

5. Οφέλη για το κράτος και το κοινωνικό σύνολο 

 Οικονομικά οφέλη. Σχετίζονται με τον περιορισμό της μείωσης της παραγωγικότητας 
των πολιτών, ως αποτέλεσμα της μείωσης του χρόνου παραμονής τους, ως ασθενών στις 
μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας, καθώς και με την περιστολή των αδικαιολόγητων 
δαπανών, τόσο δημόσιων, όσο και ιδιωτικών, στον τομέα της υγείας. 

 Υγειονομικά οφέλη. Αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα, γενικότερα 
του υγειονομικού συστήματος, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου αναμονής των 
ασθενών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και γενικότερα, τον υψηλότερο βαθμό 
ικανοποίησης των χρηστών–καταναλωτών των υπηρεσιών υγείας. 

 Βελτίωση της εικόνας του κράτους και αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι 
στις κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες. Η γενικότερη εικόνα της χώρας βελτιώνεται, τόσο 
σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
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4.4.1.4 Ποιότητα υπηρεσιών υγείας και κόστος  

Η συνεχής και ανεξέλεγκτη αύξηση των δαπανών υγείας που σημειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες 
σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες – χωρίς μάλιστα να συνοδεύεται πάντα από τα αναμενόμενα 
υγειονομικά αποτελέσματα – σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες, οδήγησαν 
στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από μέρους των διεθνών οργανισμών και των κυβερνήσεων των 
χωρών για την εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στη συγκράτηση ή και περιστολή των 
δαπανών υγείας. 

Κοινός στόχος όλων των συστημάτων υγείας, παρ’ όλες τις διαφοροποιήσεις τους από χώρα σε 
χώρα, είναι πλέον η συγκράτηση του κόστους παροχής των υπηρεσιών υγείας. 

Η ανεξέλεγκτη αυτή αύξηση των δημοσίων δαπανών υγείας κρίνεται αναγκαίο να ελεγχθεί, διότι 
οδηγεί στην περικοπή δημόσιων δαπανών από τους υπόλοιπους κοινωνικούς τομείς (παιδεία, 
πρόνοια, κοινωνική ασφάλιση κλπ.). Στον ιδιωτικό τομέα, ο έλεγχος επιβάλλεται λόγω της 
πληθωριστικής τάσης του κόστους των υπηρεσιών υγείας και της συνακόλουθης επιβάρυνσης της 
οικονομίας στο σύνολό της (Γείτονα – Κοντούλη, 1992). 

Ωστόσο, παρ’ όλη τη σημασία που αποδίδεται γενικά στο κόστος παραγωγής και παροχής των 
υπηρεσιών υγείας, το επιμέρους κόστος που συνεπάγεται η χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών, μόλις 
πρόσφατα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων, των διοικήσεων των μονάδων παροχής 
υπηρεσιών υγείας και των ερευνητών. 

Το 20 – 30% του λειτουργικού κόστους ενός νοσοκομείου είναι αποτέλεσμα λαθών, 
αναποτελεσματικότητας, επαναλαμβανόμενων προβλημάτων, μη εκπαιδευμένου προσωπικού, 
παράλληλων ενεργειών και γραφειοκρατικών συστημάτων (Αγγελόπουλος, 1995). 

Ο Rutz (2000) διακηρύττει ότι «Η πορεία προς την υπεροχή, κοστίζει λιγότερο σε έναν οργανισμό 
που διαθέτει συστήματα ποιότητας από ότι σε εκείνον που δεν διαθέτει». Ένα πρόσφατο 
παράδειγμα από τηλεοπτικό πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μίας γυναίκας που επρόκειτο να 
χειρουργηθεί για αφαίρεση όγκου από τον εγκέφαλο, επιβεβαιώνει τον Crosby. Ο χειρούργος 
ιατρός έκανε την τομή στην λάθος πλευρά του κρανίου γιατί η ακτινογραφία είχε τοποθετηθεί 
ανάποδα στο διαφανοσκόπειο. 

Παραδοσιακά, βέβαια, το κόστος σχετίζεται θετικά με την ποιότητα, λόγω των μεγάλων κονδυλίων 
που απαιτούνται για την εφαρμογή προγραμμάτων ποιότητας. Μελέτες όμως που να στηρίζουν την 
παραπάνω αντίληψη δεν υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία, που επικεντρώνεται στην μείωση του 
κόστους μέσω της ΔΟΠ και της Βελτίωσης Ποιότητας. 

Παραδόξως, το κόστος μπορεί να περιοριστεί από την ποιότητα. Η εφαρμογή προγράμματος 
ποιότητας έχει οπωσδήποτε κάποιο κόστος, το οποίο όμως αποδεικνύεται πολύ χαμηλότερο από 
το κόστος διάθεσης στην αγορά ενός ελαττωματικού προϊόντος (απώλεια αξιοπιστίας, κόστος 
αντικατάστασης ή επισκευής) (Jarlier and Charvet – Protat, 2000).  

Οι Broyles και Al–Asaaf σημειώνουν ότι παρ’ όλο που απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για τη 
βελτίωση της ποιότητας, ο περιορισμός των λαθών, των διπλών προσπαθειών και των παράλληλων 
ενεργειών, οδηγεί σε μείωση του κόστους.  

Από την καθημερινή πρακτική μπορεί κανείς να αντλήσει πολλά παραδείγματα χαμηλής ποιότητας 
των υπηρεσιών υγείας, τα οποία οδηγούν σε επιβάρυνση του κόστους. Πιο συγκεκριμένα, το 
κόστος διενέργειας ακτινογραφίας η οποία πρέπει να επαναληφθεί επειδή ο ασθενής δεν 
τοποθετήθηκε σωστά στην ακτινολογική τράπεζα, το κόστος αναβολής μιας εξέτασης ή 
χειρουργικής επέμβασης επειδή ο ασθενής δεν προετοιμάστηκε σωστά για τη διενέργειά της, το 
κόστος που συνεπάγεται η καθυστέρηση της έναρξης της θεραπείας του ασθενή επειδή χάθηκε ο 
ιατρικός του φάκελος κλπ.  

Το κόστος της χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στις δαπάνες που 
αφορούν σε επανάληψη ενεργειών και δραστηριοτήτων που δεν έγιναν σωστά ή στην 
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πραγματοποίηση νέων ενεργειών, που πρέπει να γίνουν για τη διόρθωση αυτών που έγιναν 
λανθασμένα. Επεκτείνεται και στη μείωση της συνολικής παραγωγικότητας της μονάδας, η οποία, 
με τους ίδιους υλικούς και ανθρώπινους πόρους, αν δε διέθετε κάποιους απ’ αυτούς για την 
επανάληψη ή τη διόρθωση λανθασμένων ενεργειών, θα μπορούσε να παρέχει περισσότερες 
υπηρεσίες στους ίδιους ή σε άλλους ασθενείς.  

Παρ’ όλα αυτά, ο ακριβής προσδιορισμός του κόστους, αλλά και της μείωσης αυτού, δεν είναι 
απόλυτα εφικτός. Το κόστος σε μια μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας μπορεί να οριστεί, τόσο ως 
αξία της υπηρεσίας, όσο και ως αξία της ανθρώπινης ζωής. Επειδή όμως ο δεύτερος τρόπος οδηγεί 
σε φιλοσοφικές αναζητήσεις, οι οποίες δε λαμβάνονται υπόψη σε μια χρηματοοικονομική ανάλυση 
ενός οργανισμού, μπορούμε να δηλώσουμε ότι η βελτίωση της ποιότητας οδηγεί σε καλύτερες και 
αποτελεσματικότερες υπηρεσίες.  

4.4.1.5 Ευρωπαϊκή πολιτική και υγεία 

Η ευρωπαϊκή κοινότητα εδραίωσε το ενδιαφέρον της για την υγεία με την θέσπιση ειδικής ομάδας 
άρθρων για την προστασία της στις ιδρυτικές συνθήκες της Ρώμης (1957), του Μάαστριχ (1992) 
και του Άμστερνταμ (1997). Το ενδιαφέρον της κοινότητας εστιάζεται κυρίως στην θέσπιση 
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή εξάπλωσης ασθενειών (Cucic, 
2000). 

Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται: α) να συντάσσει ετήσια έκθεση για την υγεία αλλά και για την 
εφαρμογή ή μη των κοινοτικών οδηγιών, β) να εγκαταστήσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εξασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, γ) να ιδρύσει φορέα αξιολόγησης των τεχνολογικών 
εξελίξεων καθώς και των πρακτικών των μονάδων υγείας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τόσο τα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας όσο και η λειτουργία των συστημάτων υγείας 
(www.eyropa.eu.int). 

Να σημειώσουμε ότι η τάση των τελευταίων ετών για την εφαρμογή των κανόνων της αγοράς στην 
υγεία που επικρατεί παγκοσμίως οδήγησε την κοινότητα στην θέσπιση μέτρων κατά των 
μονοπωλίων, που προς το παρόν αφορούν τις φαρμακευτικές εταιρίες αλλά και τις ερευνητικές 
οργανώσεις (Cucic, 2000). 

4.4.1.6 Διεθνείς Οργανισμοί Πιστοποίησης και Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία 

Την έννοια της πιστοποίησης για νοσοκομειακές μονάδες συναντούμε πρώτη φορά το 1918 σε μία 
έρευνα του American College of Surgeons όπου ορίζονται πέντε προϋποθέσεις που θεωρούνται 
ουσιώδεις για την παροχή κατάλληλης φροντίδας σε ασθενείς. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 
αυξημένη επιτήδευση της ιατρικής επιστήμης αλλά και η πολυπλοκότητα της οργάνωσης των 
νοσοκομείων οδήγησαν σε αναθεώρηση των προτύπων (Rutz, 1999). Το 1951 δημιουργήθηκε η 
Ένωση για την Πιστοποίηση των Νοσοκομείων με την σύμπραξη των American College of 
Physicians, American College of Surgeons και του Καναδικού Ιατρικού Συλλόγου (Roberts et al, 
1987). Τα προγράμματα πιστοποίησης συστημάτων και υπηρεσιών υγείας πολλαπλασιάστηκαν τα 
τελευταία 15 χρόνια και πλέον υπάρχει πληθώρα αυτών για κάθε είδος οργανισμού υγείας (Walshe 
et al, 2001). Πριν το 1995, δεν υπήρχε νομοθετική ρύθμιση στην Ευρώπη που να αφορά την 
πιστοποίηση. Σήμερα, η μέτρηση της απόδοσης των οργανισμών υγείας αποτελεί θεσμό, ενώ σε 
Ιταλία και Γαλλία, ο νόμος ορίζει κατευθυντήριες γραμμές για την πιστοποίηση των οργανισμών 
υγείας (Shaw, 2001). 

Στην χώρα μας, δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρωτοβουλία για την εισαγωγή προγραμμάτων 
διασφάλισης ποιότητας ή για την πιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας. Υπάρχουν, όμως, 
κυβερνητικές εξαγγελίες για νομοθετικές αλλαγές που θα επιβάλλουν την βελτίωση ποιότητας στις 
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υπηρεσίες υγείας. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν προγράμματα πιστοποίησης ή πρότυπα 
οργανωσιακής συγκρότησης για τους οργανισμούς υγείας. 

4.5 Μοντελοποίηση στην Υγεία 

4.5.1 Οι βασικές αρχές του Donabedian 

Η λέξη ποιότητα προέρχεται από την αρχαία λέξη «ποιότης» και αναφέρεται στο σύνολο των 
ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία από τα ομοειδή τους. Η ποιότητα δεν 
είναι κάτι καινούριο αλλά συναντάται και επιδιώκεται σε όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης 
δράσης, ενώ η αξία και η σημαντικότητά της είναι αναμφισβήτητη. Η σύγχρονη έννοια της 
ποιότητας διαμορφώθηκε στη δεκαετία του 1950 στο χώρο της βιομηχανικής παραγωγής. Πολλοί 
επιστήμονες, όπως περιγράφει και η Χ. Οικονομοπούλου, υποστηρίζουν ότι η έννοια γεννήθηκε 
στην Ιαπωνία, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν κάλεσαν τον Αμερικάνο στατιστικό Edwards 
Deming για να βοηθήσει στην αλλαγή των παραδοσιακών παραγωγικών διαδικασιών. 

Στο χώρο της υγείας, βέβαια, η ανάγκη για ποιότητα του ιατρικού έργου εμφανίστηκε πολύ πιο 
πριν εμφανιστεί στις επιχειρήσεις. Από την εποχή του Ιπποκράτη δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στη 
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τον ασθενή υπηρεσιών. 

Ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή της κατάστασης της υγείας των ασθενών αλλά 
και τη θεραπεία και τον απολογισμό των πεπραγμένων ξεκίνησε το 19ο αιώνα στην Αγγλία, από τη 
θεμελιώτρια της νοσηλευτικής, Florance Nightingale. H Nightingale, κατά τη διάρκεια του 
Κριμαϊκού Πολέμου, κατέγραψε τη θνησιμότητα των τραυματιών στις τρεις παρακάτω 
περιπτώσεις:  

 κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των στο νοσοκομείο  

 κατά τη διάρκεια της παραμονής των στο νοσοκομείο  

 κατά τη διάρκεια της παραμονής των στο νοσοκομείο και μετά από χειρουργική 
επέμβαση  

Με βάση αυτά τα δεδομένα επιχείρησε την αποτίμηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων 
υγειονομικών υπηρεσιών. (Χ. Οικονομοπούλου 2002)  

Οι ορισμοί, βεβαίως, που κατά καιρούς έχουν προταθεί για την έννοια της ποιότητας είναι πολλοί 
και πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «ποιότητα» προκαλεί συχνά σύγχυση, επειδή ερμηνεύεται με 
διαφορετικό τρόπο τόσο από τον αγοραστή/καταναλωτή του προϊόντος ή της υπηρεσίας υγείας 
όσο και από τον παραγωγό/προμηθευτή τους.  

Από την πλευρά του αγοραστή/καταναλωτή, η ποιότητα καθορίζεται από τον βαθμό στον οποίο 
ένα προϊόν ή μια υπηρεσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του. Οι απαιτήσεις του βέβαια 
προσδιορίζονται από τις ανάγκες που έχει, αλλά και από την προσδοκία ότι το συγκεκριμένο 
προϊόν ή η συγκεκριμένη υπηρεσία θα τον ικανοποιήσει.  

Από την πλευρά του παραγωγού/προμηθευτή, η ποιότητα προσδιορίζεται από την ικανότητα της 
παραγωγικής διαδικασίας να συμμορφωθεί με τις προδιαγραφές που έχει επιλέξει η διοίκηση για το 
προϊόν ή την υπηρεσία (Δερβιτσιώτης, 1999). Οι προδιαγραφές, επομένως, που επιλέγει η 
διοίκηση για το προϊόν ή την υπηρεσία θα πρέπει κατ’ αρχάς να «πλησιάζουν» όσο περισσότερο 
γίνεται στις απαιτήσεις του αγοραστή/καταναλωτή, ώστε το προϊόν ή η υπηρεσία να έχει τη 
μεγαλύτερη επιτυχία όταν προωθηθεί στην αγορά. (Σιγάλας, 1999).  

Οι συχνότερα αναφερόμενοι στη βιβλιογραφία ορισμοί για την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας 
είναι:  
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 Το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για κάθε ασθενή, που εστιάζει την 
ευαισθητοποίηση και την προσοχή των επαγγελματιών υγείας στις ανάγκες του (και της 
οικογένειάς του), έτσι ώστε να ενσωματώνει τόσο την αποτελεσματικότητα όσο και το 
κόστος των υπηρεσιών (Thompson, 1980).  

 Ο βαθμός κατά τον οποίο οι υπηρεσίες υγείας για άτομα και ολόκληρους πληθυσμούς 
αυξάνουν την πιθανότητα των επιθυμητών αποτελεσμάτων στην υγεία και είναι αποδεκτές 
με βάση την υπάρχουσα επαγγελματική γνώση – Institute of Medicine Committee 
(Nelson, 1996)  

 Ο βαθμός στον οποίον δεδομένο προϊόν ή υπηρεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
ορισμένου χρήστη σύμφωνα με το Juran (1988) (Οικονομοπούλου Χ, 2002)  

 Η ποιότητα ορίζεται ως συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη σύμφωνα με τον 
Crosby (1989) (Οικονομοπούλου Χ, 2002)  

  Η Palmer (1991), λαμβάνοντας υπόψη τόσο την άποψη του ιατρικού σώματος όσο και 
την οικονομική διάσταση της ποιότητας, διάσταση η οποία απασχολεί κάθε κοινωνία, 
δίνει τον εξής ορισμό «η ποιότητα της φροντίδας μετράτε με τη βελτίωση στο επίπεδο 
υγείας ενός δεδομένου πληθυσμού, λαμβανομένων υπόψη τόσο των περιορισμών στους 
διαθέσιμους πόρους και την τεχνολογία όσο και της επιβάρυνσης του πληθυσμού από τη 
νόσο. (Οικονομοπούλου Χ, 2002)  

Σύμφωνα με την Π.Ο.Υ. η υψηλής ποιότητας περίθαλψη διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά (WHO, 
1993):  

 Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού  

 Αποτελεσματικότητα στη χρήση των διαθέσιμων πόρων  

 Μείωση των κινδύνων για τους ασθενείς  

 Ικανοποίηση του ασθενή  

 Τελική θετική επίδραση στο επίπεδο υγείας του ασθενή  

 

Ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization of Standardization, ISO), 
ορίζει την ποιότητα ως εξής: «ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή 
μιας υπηρεσίας, τα οποία της δίνουν τη δυνατότητα να ικανοποιεί τις δηλωθείσες ή προκύπτουσες 
ανάγκες από τη χρήση τους.»  

Σύμφωνα με την Επιτροπή Διαπίστευσης των Οργανισμών Φροντίδας Υγείας (Joint Commission 
on Accreditation on Healthcare Organizations, JCAHO) οι διαστάσεις της ποιοτικής φροντίδας 
είναι: η ασφάλεια του περιβάλλοντος στο οποίο 

παρέχεται η φροντίδα, η προσβασιμότητα, η καταλληλότητα, η συνέχεια, η αποτελεσματικότητα, η 
αποδοτικότητα της φροντίδας και η έγκαιρη παροχή της. (Ραφτόπουλος, 2003)  

Κοινό σημείο όλων των διαφορετικών προσεγγίσεων είναι ο αποδέκτης (καταναλωτής ή χρήστης) 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, οι ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες του οποίου πρέπει να 
ικανοποιηθούν.  

Η ποιότητας τον τομέα της υγείας είναι περισσότερο σύνθετη υπόθεση απ’ ότι στον χώρο της 
βιομηχανίας. Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των τομέων της βιομηχανίας και της υγείας έγκειται 
στον προσδιορισμό της ποιότητας και συνακόλουθα στον τρόπο επίτευξής της. Στη βιομηχανία, η 
ποιότητα ταυτίζεται με την απόλυτη τήρηση των προδιαγραφών του προϊόντος. Στόχος είναι η 
ύπαρξη μηδενικών αποκλίσεων / ελαττωμάτων στη διαδικασία και το αποτέλεσμα. Στην υγεία, 
όμως, από τη στιγμή που οι ασθενείς μεταξύ τους παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στους παράγοντες 
που επηρεάζουν την έκβαση της θεραπείας τους, είναι αναμενόμενο η στατιστική ανάλυση να 
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αναδεικνύει σημαντικές αλλά αναγκαίες διαφορές στην αντιμετώπισή τους. Γι’ αυτό και η έννοια 
του μηδενικού ελαττώματος στην υγεία ταυτίζεται με την παροχή στους ασθενείς αυτού ακριβώς 
που έχουν ανάγκη και που επιθυμούν. Η ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων / ελαττωμάτων στην 
υγεία, στην πράξη σημαίνει βελτίωση ή εξάλειψη της «κακής» πρακτικής και ενθάρρυνση της 
«καλής». Η εξασφάλιση της καταλληλότερης και πλέον επιθυμητής θεραπευτικής αγωγής αποτελεί 
ένα περισσότερο δύσκολο εγχείρημα από ότι η επίτευξη μηδενικών αποκλίσεων στη βιομηχανία. 
(Τούντας, 2003)  

Πολλοί επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας. Πρωτοπόρος στα 
θέματα του ορισμού και της βελτίωσης της ποιότητας στην υγεία υπήρξε ο Avedis Donabedian, 
καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Michigan. Πρωταρχική μέριμνά 
του ήταν ο διαχωρισμός της περίθαλψης σε δομή, διαδικασία και αποτέλεσμα και η επιδίωξη της 
ποιότητας και στους τρεις αυτούς τομείς, ώστε να επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο όφελος με το 
μικρότερο κόστος για τον ασθενή. Ο Donabedian προχώρησε σε μια εκτεταμένη ανάλυση της 
έννοιας της ποιότητας και κατέγραψε μια σειρά από σημαντικές παραμέτρους, οι οποίες επιδρούν 
καθοριστικά στον ορισμό της.  

Η πρώτη παρατήρηση έχει να κάνει με τις τρεις επιμέρους διαστάσεις στην παροχή της φροντίδας: 

 Το τεχνικό μέρος (technical, science of medicine). Το τεχνικό μέρος αναφέρεται στην 
εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του 
προβλήματος υγείας του ασθενή.  

 Το διαπροσωπικό μέρος (interpersonal, art of medicine). Το διαπροσωπικό μέρος 
αναφέρεται στην ανθρώπινη διάσταση της αντιμετώπισης του ασθενή από τον ιατρό και 
τους άλλους επαγγελματίες υγείας, τη συμπεριφορά τους απέναντί του η οποία 
υπαγορεύεται από την επαγγελματική τους ηθική και δεοντολογία, τα ήθη της κοινωνίας 
και τις προσδοκίες των ασθενών.  

 Την ξενοδοχειακή υποδομή (amenities). Η ξενοδοχειακή υποδομή αναφέρεται στο 
χώρο, το περιβάλλον, τις συνθήκες και τις ανέσεις υπό τις οποίες προσφέρονται οι 
φροντίδες. (Οικονομοπούλου Χ, 2002)  

Με δεδομένες τις τρεις αυτές διαστάσεις έδωσε τον εξής ορισμό για την ποιότητα όσον αφορά τις 
υπηρεσίες υγείας: «ποιότητα είναι το είδος της φροντίδας, το οποίο αναμένουμε να μεγιστοποιήσει 
το καλώς έχειν του ασθενή, λαμβανομένων υπόψη των ωφελειών αλλά και των απωλειών που 
εμπεριέχει η διαδικασία περίθαλψης, σε όλα τα επιμέρους της σημεία»  

Εκτός από τις τρεις αυτές διαστάσεις, ασχολήθηκε και με άλλες δύο:  

 Την ποσότητα της ιατρικής φροντίδας και την ποιότητα. Η σχέση ανάμεσα στην 
ποιότητα και την ποσότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών έχει δυο όψεις. Η πρώτη 
αναφέρεται στην ποσοτική ανεπάρκεια των φροντίδων. Η δεύτερη αντίθετα αναφέρεται 
στις περιττές, μη αναγκαίες ιατρικές πράξεις.  

 Το οικονομικό κόστος της ποιότητας. Η επίτευξη της ποιότητας προϋποθέτει επάρκεια 
οικονομικών πόρων, ωστόσο η επένδυση αυτή θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση 
του κόστους με τον περιορισμό περιττών και αναποτελεσματικών πράξεων.  

 

Η ποιότητα σήμερα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 
αναζητάει ο καταναλωτής ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του. Η έννοια πρωτοεμφανίστηκε το 
1950, ενώ μέχρι σήμερα πλήθος ερευνητών έχει ασχοληθεί με το διασαφηνισμό της. Ουσιαστικά 
είναι ο βαθμός στον οποίο ένα προϊόν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες του χρήστη. Ο πρώτος που ασχολήθηκε ήταν ο Avedis Donabedian, ο οποίος 
υποστήριξε ότι το τεχνικό και διαπροσωπικό μέρος αλλά και η ξενοδοχειακή υποδομή επιδρούν 
καθοριστικά στην ποιότητα. Η ποιότητα χαρακτηρίζεται από ένα υποκειμενικό στοιχείο 
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δεδομένου ότι ο πελάτης είναι αυτός που επιβεβαιώνει ότι αυτό είναι το είδος των αγαθών ή 
υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες, επιθυμίες ή προσδοκίες του. 

Ο Avedis Donabedian, υποστήριζε ότι υπάρχουν τέσσερα επίπεδα αξιολόγησης στον χώρο της 
υγείας.  

 Η αξιολόγηση των εισροών που αποτιμά τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους μιας 
υπηρεσίας υγείας. Αξιολογείται, δηλαδή, το προσωπικό, ο εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις, 
το κόστος, καθώς και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη δομή και 
το περιεχόμενο μιας υπηρεσίας υγείας. (Τούντας, 2003)  

 Η αξιολόγηση της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών αναφέρεται στην αποτίμηση της οργάνωσης 
και της ποιότητας των «ενδιάμεσων» παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξιολόγηση της 
ποιότητας αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα αξιολόγησης, που εντάσσεται στις 
διαδικασίες διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας. (Τούντας, 2003)  

 Η αξιολόγηση των ενδιάμεσων εκροών εκτιμά τη χρήση των υπηρεσιών υγείας (π.χ. 
νοσοκομειακών κρεβατιών, ιδιωτικών ή εξωτερικών ιατρείων) και τον όγκο του άμεσα 
παραγόμενου προϊόντος (π.χ. εργαστηριακών εξετάσεων, εμβολιασμών ή χειρουργικών 
επεμβάσεων). Οι ενδιάμεσες εκροές χρησιμοποιούνται ως μέτρο της 
αποτελεσματικότητας μιας υπηρεσίας υγείας σε πολλές περιπτώσεις, όπου είναι δύσκολη 
ή χρονοβόρα η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Η σχέση εισροών προς εκροές 
αποτελεί το μέτρο της αποδοτικότητας μιας υπηρεσίας. (Τούντας, 2003)  

 Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αποτελεί τον τελικό στόχο της αξιολόγησης και 
αναφέρεται στις επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου ή του πληθυσμού. Η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της υπηρεσίας 
ή αναδρομικά μετά από την ολοκλήρωση μιας περιόδου λειτουργίας της, όταν θα είναι 
πλέον εμφανείς οι επιπτώσεις στην υγεία. Με τη χρήση δεικτών νοσηρότητας και 
θνησιμότητας που προκύπτουν από σύνθετες επιδημιολογικές έρευνες πεδίου, τους 
δείκτες θνητότητας, του πίνακες επιβίωσης, τις καμπύλες επιβίωσης, καθώς και με τη 
χρήση σύγχρονων δεικτών που μετρούν τη διάσταση της σωματικής, ψυχικής και 
κοινωνικής ευεξίας, όπως είναι τα ερωτηματολόγια για τη μέτρηση ποιότητας της ζωής 
που σχετίζεται με την υγεία, είναι δυνατή η συνεχής και συστηματική αξιολόγηση του 
επιπέδου υγείας. (Τούντας, 2003)  

Όσον αφορά τη Ελληνική πραγματικότητα, είναι γνωστό ότι έχουν γίνει διαπιστώσεις για την 
έλλειψη ποιότητας και ικανοποίησης των πολιτών σε όλα τα επίπεδα του Ελληνικού Υγειονομικού 
Συστήματος και έχουν επανειλημμένα διατυπωθεί τόσο από απλούς πολίτες όσο και από 
ακαδημαϊκούς ερευνητές και ειδικούς εμπειρογνώμονες.  

Οι κυριότερες επισημάνσεις έχουν να κάνουν με:  

Μειωμένη εμπιστοσύνη και χαμηλή ικανοποίηση των ασθενών και των οικογενειών τους σε όλες τις 
βαθμίδες του Συστήματος Υγείας.  

 Έλλειψη προδιαγραφών στην παροχή των υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα.  

 Έλλειψη υποδομής σε εξοπλισμό, μέσα και εκπαιδευμένο προσωπικό για την ορθή 
καταγραφή και συστηματική αξιολόγηση των στοιχείων των ιατρικών φακέλων και την 
τήρηση αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων από τα νοσοκομεία και τις άλλες Υπηρεσίες 
Υγείας.  

 Έλλειψη ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 
προσωπικού στις αρχές και τη μεθοδολογία της ποιότητας.  

 Έλλειψη προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος 
παροχής Υπηρεσιών Υγείας.  
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 Έλλειψη μηχανισμού διακρίβωσης του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών ως προς τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες. (Οικονομοπούλου Χ., 2002)  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο έλεγχος και η αξιολόγηση της ποιότητας είναι 
απαραίτητο να γίνονται ώστε να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των 
υπηρεσιών υγείας. Τα κριτήρια από τον αρμόδιο φορέα και μπορεί να αφορούν τη δομή της 
υγειονομικής φροντίδας, τις διαδικασίες παραγωγής και παροχής της, αλλά και την αξιολόγηση του 
αποτελέσματός της. Το επίπεδο της υγείας βαθμολογείται ως ελάχιστο μέσο ή ιδανικό ενώ η 
αξιολόγηση περιλαμβάνει τις εισροές, τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, τις ενδιάμεσες εκροές 
και τα αποτελέσματα 

Η παρούσα διατριβή αξιοποίησε τον πλούτο της Ελληνικής Βιβλιογραφία σχετικά με τη παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών και τη ποιότητα αυτών. Μέχρι τώρα δεν έχει πέσει στην αντίληψη μας ο 
συσχετισμός ποιότητα – υπηρεσία – δείκτες – πληροφοριακά συστήματα. Η αντίληψη του 
υπογράφοντα είναι ότι υπάρχει σημαντική και συστηματική εθνική έρευνα σχετικά με τη ποιότητα 
και παράλληλα σημαντική δραστηριότητα υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων σε νησίδες με 
τη bottom up προσέγγιση αλλά δεν υπάρχει ένα ολιστικός σχεδιασμός. Η παρούσα κάνω ακριβώς 
αυτό το πράγμα: εφαρμόζει τις διασταυρωμένες επιστημονικές απόψεις περί ποιότητας στο 
σχεδιασμό ενός πληροφοριακού μοντέλου. Η διατριβή αξιοποίησης το τρίγωνο που όρισε ο 
Donabedian για το σχεδιασμό ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στη λογική 

 
Σχήμα 63 Το μοντέλο του Donabedian, 2003 

Οι βασικές έννοιες της διαχείρισης ποιότητας που αξιολογήσαμε (Donabedian, 2003) είναι: 

 Αποτελεσματικότητα - Efficacy:  είναι η ικανότητα της επιστήμης και της τεχνολογίας 
να φέρει βελτιώσεις στην υγεία όταν χρησιμοποιούνται υπέρ του πολίτη. 

 Πραγματικότητα υλοποίησης - Effectiveness: ο βαθμός υλοποίησης ιατηρισιμότητας 
των βελτιώσεων ενός μοντέλου. 

 Οικονομική Αποτελεσματικότητα - Efficiency: η δυνατότητα του μοντέλου να μειώνει 
το κόστος χωρίς να μειώνει τη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο παράγον αυτόν 
αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των πληροφοριακών συστημάτων. 

 Ιδανικότητα - Optimality: Η σχέση ισορροπίας μεταξύ των αναγκαίων βελτιώσεων και 
του κόστους υλοποίησης αυτών 

 Αποδεκτικότητα - Acceptability:  συμμόρφωση του μοντέλου με τις επιθυμίες, τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών και των οικογενειών αυτών (των τελικών 
χρηστών δηλαδή). Η παράμετρος αυτή είναι ουσιαστικά και αυτή που ορίζει τη 
συμβατότητα των προτάσεων του Donabedian με το μοντέλο κατά΄BSC 

 Νομιμότητα - Legitimacy: Συμβατότητα με κοινωνικές παραμέτρους της κοινωνίας 
όπως αυτές περιγράφονται από Νόμους, Ηθικούς Κανόνες, Κανονισμοί, άγραφοι Νόμοι, 
συνήθείς, κοινωνικά ήθη και έθιμα, κλπ  

 Δικαιοσύνη και Αμεροληψία - Equity:  συμβατότητα με τις βασικές Αρχές που ορίζουν 
τι είναι δίκαιο και αποδεκτό στην ιατρική περίθαλψη και με τα προσδοκώμενα οφέλη της 
κοινωνίας των Πολιτών. 

 

Δομή 
Structure 

Διαδικασία 
Process 

Αποτέλεσμα 
Outcome 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

302 

4.6 Στοιχεία του μοντέλου 

4.6.1 Γενικά 

To μοντέλο το οποίο προτείνεται βασίζεται 
 Στην αξιοποίηση του μοντέλου Balanced scorecard για αποσαφήνιση της στρατηγικής 
και των στόχων ενός φορέα όπως είναι μια Υγειονομική Περιφέρεια 

 Στην στρατηγική αποτύπωση των βασικών παραμέτρων (ιατρικός φάκελος, ενιαίος 
αριθμός ασθενή, ιατρικό απόρρητο) και των βασικών πυλώνων για τη δημιουργία ενός 
πολιτοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος 

 Στις αρχές του Donabedian όπως αυτές περιγράφηκαν στη προηγούμενη ενότητας για 
την ανάλυση των διαδικασιών και διεργασιών ώστε αυτές να μπορούν να υλοποιηθούν και 
να παρακολουθηθούν με κριτήρια διαχείρισης ολικής ποιότητας 

 Στην αξιοποίηση γνωστών μεθοδολογιών ανάλυσης απαιτήσεων για τη συλλογή των 
δεδομένων που απαρτίζουν μια διαδικασία 

 Στην αξιοποίηση γνωστών τεχνικών ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων (πχ UML) 
για την αποτύπωση των πληροφοριακών αναγκών 

 Στην επιλογή των βέλτιστων λύσεων από τεχνολογικής πλευράς 

 
Θα λέγαμε ότι το μοντέλο ιδωμένο από τη σκοπιά του Μηχανικού διαθέτει 4 επίπεδα τα 
οποία παρουσιάζονται παρακάτω 
 

Πίνακας 35 Τα 4 βασικά επίπεδα του Μοντέλου 

Επίπεδο Μοντέλου Υλοποίηση 
Ανάγκες σε πληροφορία Δείκτες Αποτελεσματικότητας και Υγείας 
Ροή Πληροφοριών Υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας 
Λειτουργικές Ανάγκες Προδιαγραφές, Κωδικοποιήσεις, Διαλειτουργικότητα 

Τεχνολογικές Λύσεις Αρχιτεκτονική μοντέλου, ασφάλεια δεδομένων, ηλεκτρονική 
δημοκρατία 

Σε μια προσπάθεια καταγραφής της μεθοδολογίας προσέγγισης, ουσιαστικά το μοντέλο προήρθε 
σχεδιαστικά από τη παρακάτω αλληλουχία ενεργειών: 

3 πυλώνες  διαδικασίες  προδιαγραφές  τεχνολογικές λύσεις  
μεθοδολογία υλοποίησης  συντήρηση και αξιολόγηση  3 πυλώνες 

4.6.2 Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μεθοδολογική προσέγγιση του μοντέλου μπορεί περιληπτικά να συνπτυχθεί στα παρακάτω 
σημεία: 

 Top-down (BSC) προσέγγιση σχεδιασμού για τους δείκτες, τις υπηρεσίες, το όραμα , 
κλπ 

 Bottom –up προσέγγιση για τον ορισμό των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών 
με σκοπό την υλοποίηση των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

303 

 Στόχος του μοντέλου είναι το κάθε βήμα να λαμβάνει υπόψη το ολιστικό μοντέλο 

 Στόχος του μοντέλου είναι η υλοποίηση βήμα-βήμα (incremental implementation) των 
εφαρμογών ανάλογα με την ωριμότητα του φορέα, τη διάθεση πόρων, κλπ 

Τα ανωτέρω έχουν ληφθεί υπόψη και παρουσιάζονται παρακάτω στο συνολικό διάγραμμα του 
μοντέλου. 

Πλαίσιο Donabedian

Οι Τρεις Πυλώνες

Μοντέλο

Συλλογή 
Στρατηγικών 
Στόχων κατά 
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Στρατηγική  - Όραμα

Περιγραφή Δομών

Περιγραφή Διαδικασιών

Περιγραφή Αποτελεσμάτων

Πολιτοκεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα

Κωδικοποιήσεις

Πλαίσιο 
Διαλειτουργικότητας

Δείκτες - KPIs

Ανάλυση Απαιτήσεων 
(UML / SSADM/ZACHMAN)

Διαγράμματα 
Διαδικασιών 

Λειτουργικές 
Προδιαγραφές Τεχνικές Προδιαγραφές

Bo
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p

Top D
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n

Top Down
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Top Down

 
Σχήμα 64: Το ολιστικό μοντέλο που προτείνεται για την υλοποίηση ενός πολιτοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος 

υγείας 

Στο παραπάνω διάγραμμα έγινε μια προσπάθεια να αποτυπωθούν όλες οι παράμετροι του 
μοντέλου και οι οποίες παρουσιάστηκαν στη παρούσα διατριβή σε προηγούμενα κεφάλαια. 

 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

304 

4.6.3 Η έννοια των υπηρεσιών και γιατί έχουν πρωτεύοντα ρόλο στο μοντέλο 

Στην ενότητα αυτή θα περιγράψουμε με ένα παράδειγμα πως αξιοποιούμε την ανάλυση των 
υπηρεσιών με σκοπό να καταλήξουμε στη στοχοθεσία και τους δείκτες. Έτσι καταφέρνουμε να 
πετύχουμε τη διασύνδεση της καθημερινής εργασίας και τη παρακολούθηση από στρατηγικής 
σκοπιάς μιας υγειονομικής περιφέρειας, μέσω ενός πληροφοριακού μοντέλου, το οποίο βασίζεται 
την υλοποίηση και λειτουργία των τριών πυλώνων που αναλύθηκαν σε προγενέστερο κεφάλαιο. 

Το παρακάτω διάγραμμα αφορά τη πλήρη ροή εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών σε μια τυπική 
νοσοκομειακή μονάδα (patient journey). 

 
Σχήμα 65 Patient Journey σε ένα τυπικό νοσοκομείο, πηγή: Berler, 2005 
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Αναλύοντας τώρα το παραπάνω διάγραμμα με βάση τις αρχές ποιότητας του Donabedian 
καταλήγουμε στον παρακάτω πίνακα συσχέτισης διαδικασιών κατά Donabedian (process, 
outcome, structure) με αυτό του πλαισίου BSC. Έτσι, μπορούμε εύκολα να διασυδέσουμε τη πηγή 
της πληροφορίας με τον εκάστοτε δείκτη αποτελεσματικότητας.  

 
Πίνακας 36 Πίνακας συσχέτισης παραγόντων ποιότητας διαδικασιών με τη μεθοδολογία BSC, πηγή: Berler, 2005 

Workflow process 
BSC 

Perspective 
KPI 

QA 
approach

Source of information 

Appointment arrangement Patient Appointments/day Process Hospital Information System (HIS), Scheduling S/W 

Patient comes to the Hospital Process Number of outpatients Process Hospital Information System 

Fee Per Service Payment Financial Mean cost per examination Process Billing, ERP S/W 

Drug Administration Process Number of prescription/ drug Outcome Patient Order Entry S/W, HIS 

Patient Examination Patient Patient satisfaction Process HIS, surveys 

Examination Results Growth Number of patient with re-examination Outcome HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

Doctor Letters Process Number examinations/practitioner Outcome HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

Patient diagnosis Growth Visits/ICD codes Outcome HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

Patient Needs Follow-up?  Process Number of inpatient from outpatient clinic Process HIS 

Waiting List Patient Waiting time in days Structure Hospital Information System (HIS), Scheduling S/W 

Patient admission scheduling Patient Equity of delivered care Process Hospital Information System (HIS), Scheduling S/W 

Patient admission letter Process Number of emergency cases/day Process HIS 

Patient admission  Process Number of inpatients Process HIS 

Insurance Profile Financial Net cash flow per insurance company Process HIS, ERP 

Department Assignment Financial Mean operational cost per department Structure HIS 

Bed Assignment Process Bed coverage rate Structure HIS 

Initial Diagnosis Process Admission per case type (ICD 10) Outcome HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

Lab tests Process Mean value of lab test per doctor, per patient Outcome Laboratory Information System (LIS) 

Radiology Tests Process Mean value of radiology test per doctor, per patient Outcome Radiology Information System (RIS) 

Surgery Financial Mean cost of surgical procedure Structure HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

Medical Material Usage Financial  Mean cost of medical material consumption Outcome HIS, ERP 

Nursing Follow-up Growth Number of Nurses per bed Process HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

Medical Follow-up Growth Number of practitioners per bed Process HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

Clinical Documentation Process Number of medical procedures per day Outcome HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

EHR Data Patient Number of cases with EHR Outcome HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

Patient transfer  Process Number of patient transfers/ patient or /day Process HIS 

Patient Treated? Growth Number of patients treated under a specific critical 
pathway Process HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

Final Diagnosis Growth Cases per final diagnosis Outcome HIS, Electronic Healthcare Record (EHR) 

Patient dismissal letter Patient Inpatient Satisfaction  Process HIS, surveys 

Patient Billing Financial Mean treatment cost per day Process Billing, ERP S/W 

Patient dismissal  Process Mean length of stay /per dept. per ICD code Process HIS 

Insurance billing Financial Return of Capital Employed (ROCE) Process Billing, ERP S/W 
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Η ανωτέρω διαδικασία καταλήγει στη κατηγοριοποίηση των δεικτών κατά BSC όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 37 Ενδεικτικοί Δείκτες κατά BSC με βάση το προτεινόμενο μοντέλο, πηγή: Berler, 2005 

No Financial KPI description No Process KPI description 

    
F1 Mean treatment cost per day P1 Length of stay  
F2 Mean cost of medical treatment per patient P2 Patient admission rate per medical unit 
F3 Mean cost of drugs consumption  P3 Percentage of bed coverage 
F4 Mean cost of radiology testing P4 Vaccination rate 
F5 Mean cost of laboratory testing P5 Mean value of performed test per patient, per doctor 
F6 Mean cost of material consumption P6 Number of inpatients 
F7 Mean cost of surgical procedure P7 Number of outpatients 
F8 Mean operational cost per dept./clinic P8 Number of drug prescription 
F9 Mean cost of vaccination procedures P9 Number of laboratory tests 
F10 Mean cost per medical examination P10 Number of surgery procedures 
F11 Return of capital employed (ROCE) P11 Number of radiology tests 
F12 Net Cash flow P12 Number of visit in outpatient clinics 
F13 Income per employee P13 Number of visits in primary care institutions 
F14 Payroll rate versus operational costs. P14 Number of dental care processes 

  P15 Number of processed emergency cases 
  P16 Number of unprocessed order entries on the same day 
  P17 Number of preventive care visits 
  P18 Number of home care monitored patients 
  P19 Assessment of patient satisfaction 
    

No Customer (patient) KPI description No Learning and Growth KPI description 

    
C1 Mortality rate L1 Medical device usage growth 
C2 Morbidity rate L2 Healthcare professionals training rate 
C3 Number of medical staff per 1000 inhabitants L3 Employee Satisfaction rate  
C4 Number of beds per 1000 inhabitants L4 Number of doctors per bed 
C5 Accessibility of patients to the medical units L5 Number of nurses per bed 

C6 Time in a waiting list L6 Number of existing healthcare professionals versus expected 
job positions 

C7 Equity of delivered care L7 Personnel productivity rate 
C8 Number of readmission per patient L8 Number of medical interventions per doctor 
C9 Mean length of stay L9 Number of patient with re-examinations 
C10 Patient Satisfaction rate L10 Visits/ICD codes 

  L11 Admissions per case type (ICD 10) 
  L12 Dismissals per case type (ICD 10) 
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4.7 Πρωτεύουσες Υπηρεσίες 

Με την αντίστοιχη διαδικασία μπορεί κανείς να κάνει διαγράμματα και συσχετίσεις και για άλλες 
πρωτεύουσες υπηρεσίες. Εδώ παρατίθεται μια ενδεικτική λίστα υπηρεσιών. Τα διαγράμματα και οι 
λίστα με τις διαδικασίες που αποτυπωθήκαν με το παρόν μοντέλο περιγράφονται αναλυτικά σε 
επόμενο κεφάλαιο. Κάθε υπηρεσία αποτελείται από μία τουλάχιστον διαδικασία. Στις 
περισσότερες φορές οι διαδικασίες είναι πολλές (σχέση one to many). Οι περισσότερες από τις 
πρωτεύουσες διαδικασίες σχετίζονται άμεσα και τα δομικά στοιχεία του μοντέλου όπως οι 
κωδικοποιήσεις, οι δείκτες, το πλαίσιο διαλειτουργικότητας, ο ιατρικός φάκελος, το ιατρικό 
απόρρητο, κλπ. 

 Διαχείριση κλινών 

 Διαχείριση ειδικών μονάδων 

 Ραντεβού 
 Προγραμματισμός εισαγωγών 
 Προμήθειες κάθε τύπου 
 Εισαγωγή – εξιτήριο – μεταφορές ασθενών (ADT) 

 Εξωτερικοί ασθενείς 
 Εσωτερικοί ασθενείς 
 Ιατρικά πορίσματα 

 Ιατρικά πρωτόκολλα – Θεραπευτικά πρωτόκολλα – Clinical Pathways 

 Εκκαθαρίσεις λογαριασμών ασθενών (e-claiming) 

 Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-prescribing)  

 ATC code & barcoding φαρμάκων 

 Δείκτες Δημόσια Υγείας  όπως αυτοί ορίζονται από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη 
Δημόσια Υγεία και του Ευρωπαϊκούς δείκτες 

 Παραπομπές από ΠΦΥ σε νοσοκομεία 

 Σχέσεις μεταξύ νοσοκομείων παράγοντες γεωγραφικοί και εξειδίκευσης, το νοσοκομείο 
ως «ειδική υπηρεσία», μεταφορά ασθενή από δευτεροβάθμιο νοσοκομείο σε τριτοβάθμιο 

 Ιατρικό Ιστορικό και προφίλ υγείας (patient summary) 

 Δημιουργία βιβλιοθήκης ιατρικών ορολογιών και διαδικασιών (evidence based medicine) 
είναι αυτό υπηρεσία προς του ιατρούς; 

 Υπηρεσίες ιατρικών κωδικοποιήσεων και μητρώων 
 Τηλεϊατρικές Υπηρεσίες επείγοντα 

 Τηλεϊατρικές Υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλεία 

 Τηλεϊατρική και χρήση καθημερινών συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, ψηφιακή 
τηλεόραση, κλπ  

 Χρήση Έξυπνων καρτών για το πολίτη και τον επαγγελματία υγείας  

 Master Patient Indexes & Voluntary Patient Indexes 

 Διαδικασίες από Κοινωνικής Ασφάλισης 
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4.7.1 Τελικοί Προτεινόμενοι Δείκτες 

Στη ενότητα αυτοί αναφέρονται οι βασικοί προτεινόμενοι δείκτες αποτελέσματος για ένα 
πολιτοκεντρικό πληροφοριακό σύστημα. 

 

4.7.1.1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ. 

Οι δείκτες και τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται σε 7 λογικές ομάδες ανάλογα με το είδος των 
πληροφοριών που αφορούν. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι ομάδες με τον χαρακτηρισμό του 
μεγέθους που εκφράζουν και τις πηγές των πρωτογενών δεδομένων από όπου η αποθήκη 
δεδομένων τροφοδοτείται.   

Τα στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα αυτή αποτελούν τις ελάχιστες 
πληροφορίες που πρέπει να δίνονται από το υποσύστημα BI του ΟΠΣΥ για τα νοσοκομεία.  

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

Γίνεται ποιοτική και ποσοτική παρουσίαση της λειτουργίας των τμημάτων. Η ανάλυση των 
δεδομένων επικεντρώνεται στους τομείς δραστηριοποίησης και την εξέλιξη των εργασιών. 
Συνοπτικά οι δείκτες και τα στοιχεία παραγόμενου έργου φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Οι δείκτες παράγονται με την τήρηση στοιχείων που αφορούν την ποσοτική και ποιοτική 
παρουσίαση των χρηστών των υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με 
κριτήρια: 

 Την αιτία εισόδου στο σύστημα (επίσκεψη στα Εξωτερικά Ιατρεία, εξετάσεις, νοσηλεία, 
απογευματινά ιατρεία, κλπ.) 

 Εξέλιξη των περιστατικών (έξοδος, ημέρες νοσηλείας, διακομιδή, κλπ.) 

 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χρηστών (φύλο, γεωγραφική αναφορά, Ταμείο 
ασφάλισης, κλπ.) 

 

Πίνακας 38: Δείκτες και στοιχεία παραγόμενου έργου Νοσοκομείου 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α.1 Ποσοστό κάλυψης κλινών  ανά κλινική, 
τομέα, νοσοκομείο 

[Σύνολο Ημερών Νοσηλείας  
έτους*100]/ [Αριθμός Κλινών  
έτους *  365] 

Διαχείριση ασθενών 

Α.2 Μέση Διάρκεια Νοσηλείας ανά κλινική, 
τομέα, νοσοκομείο 

[Σύνολο Ημερών Νοσηλείας  
έτους] / [Αριθμός  Εισαγωγών  
Έτους] 

Διαχείριση ασθενών 

Α.3 Ρυθμός εισροής ασθενών ανά κλινική, 
τομέα, νοσοκομείο 

Pk=[365 (ημέρες)  *  %  κάλυψης] 
/ [100 *  Μέση Διάρκεια 
Νοσηλείας] 

Διαχείριση ασθενών 

Α.4 Ημέρες Νοσηλείας ανά κλινική, τομέα, 
νοσοκομείο  Διαχείριση ασθενών 

Α.5 Αριθμός νοσηλευθέντων ασθενών ανά 
κλινική, τομέα, νοσοκομείο  Διαχείριση ασθενών 

Α.6 Διάστημα Εναλλαγής Ασθενή ανά 
κλινική, τομέα, νοσοκομείο 

[365/Pk]-[Μέση διάρκεια 
νοσηλείας] Διαχείριση ασθενών 

Α.7 Χειρουργικές επεμβάσεις ανά κλινική, 
τομέα, νοσοκομείο  Διαχείριση ασθενών, Ιατρικό 

υποσύστημα 
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Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Α.8 Αριθμός επισκέψεων στα Εξωτερικά 
Ιατρεία  Ιατρικό υποσύστημα 

Α.9 Αριθμός ασθενών που εξυπηρετήθηκαν 
στα εργαστήρια  LIS 

Α.10 Αριθμός εξετάσεων όπου χρειάστηκαν 
επιπλέον αναλύσεις  LIS 

Α.11 Αριθμός Διακομιδών  Διαχείριση ασθενών, Ιατρικό 
υποσύστημα 

Α.12 Αριθμός νοσηλευθέντων στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών  Διαχείριση ασθενών, Ιατρικό 

υποσύστημα 

Α.13 Αριθμός επειγόντων περιστατικών  σε 
κατάσταση εφημερίας  Ιατρικό υποσύστημα 

Α.14 Αριθμός εργαστηριακών εξετάσεων ανά 
εργαστηριακό τμήμα  LIS 

Α. 15 Προέλευση εξετάσεων ανά τομέα (Εξωτ. 
Ιατρεία, ΤΕΠ, Κλινικές)  LIS, Ιατρικό υποσύστημα 

Α.16 Αριθμός παραγγελιών για εξετάσεις που 
δεν εξυπηρετήθηκαν  LIS 

Α.17 Αριθμός διαγνωστικών εξετάσεων ανά 
τμήμα  Διαχείριση ασθενών, Ιατρικό 

υποσύστημα 

Α.18 Αριθμός  ιατρικών  εφημεριών  ανά 
κλινική   Διαχείριση ασθενών 

Α.19 Αριθμός νοσηλευθέντων ασθενών ανά 
απασχολούμενο προσωπικό   Διαχείριση ασθενών, Διοικ-

Οικον. Υποσύστημα 

Α.20 Αναλογία απασχολούμενου προσωπικού 
(γιατροί, νοσηλευτές) ανά κλίνη  Διαχείριση ασθενών, Διοικ-

Οικον. Υποσύστημα 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την παρουσίαση της υπάρχουσας 
κατάστασης σε ανθρώπινο δυναμικό, την κατανομή τους σε κατηγορίες απασχόλησης, την εξέλιξη 
σε προσωπικό, τις μελλοντικές ανάγκες και τους δείκτες παραγωγικότητας. 

 
Πίνακας 39: Δείκτες και στοιχεία διαχείρισης ανθρώπινων πόρων Νοσοκομείου 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΠΗΓΕΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Β.1 Κατάσταση πλήρωσης προσωπικού 
ανά κατηγορία 

Πίνακας με κατανομή του 
προσωπικού ανά κατηγορία και 
ειδίκευση 

Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Β.2 Μεταβολές προσωπικού Πίνακας με στοιχεία εξέλιξης 
προσωπικού στην διάρκεια του έτους Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Β.3 Αναγκαίο σύνολο ανθρώπινου 
δυναμικού 

Πίνακας με τις ανάγκες προσωπικού 
για την επόμενη τριετία Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Β.4 Δείκτες παραγωγικότητας 
προσωπικού62 

Παρεχόμενες υπηρεσίες ανά μονάδα 
προσωπικού 

Διοικ-Οικον. Υποσύστημα, 
δείκτες Α 

 
                                                 
62 Μετράται η παραγωγικότητα του προσωπικού στην βάση της ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (πχ. επισκέψεις, εξετάσεις, επεμβάσεις) 
ανά μονάδα προσωπικού στην μονάδα του χρόνου. Η παραγωγικότητα θα πρέπει να αναλυθεί ξεχωριστά για κάθε τομέα και να συγκρίνεται με την 
ετήσια μέση τιμή με την χρησιμοποίηση τεχνικών benchmarking. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Τα στοιχεία και οι δείκτες της κατηγορίας αυτής κρίνονται ως πολύ κρίσιμα για την 
αποτελεσματική οικονομική διαχείριση των Νοσοκομείων υπό το πρίσμα του θεσμοθετημένου 
πλαισίου διοίκησης των φορέων Υγείας. Ικανή και αναγκαία συνθήκη για την παραγωγή των 
στοιχείων κόστους είναι η τήρηση αναλυτικής λογιστικής από το μηχανογραφικό σύστημα του 
Νοσοκομείου και η ύπαρξη των σχετικών διαδικασιών. Θα πρέπει να ενημερώνεται το σύστημα για 
τις μεταβολές στο πλήρες κοστολογικό μοντέλο παρακολούθησης της λειτουργίας του 
Νοσοκομείου, μέχρι την οριστικοποίησή του, με την διαμόρφωση κέντρων εσόδων, κόστους και 
εξόδων (δαπανών) και των συντελεστών κατανομής των άμεσων και έμμεσων στοιχείων κόστους 
στην μονάδα νοσηλείας..  

Η τήρηση και συνεπής παρακολούθηση των δεικτών κόστους αποτελεί σημαντικό δεδομένο στην 
κατάρτιση και έλεγχο των ετήσιων προϋπολογισμών των διοικήσεων των Νοσοκομείων. Για τον 
υπολογισμό των δεικτών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον 
υποψήφιο ανάδοχο η πιθανή ταυτόχρονη χρήση τόσο του απλογραφικού όσο και του 
διπλογραφικού συστήματος λογιστικής τήρησης στοιχείων (βλέπε Κεφάλαιο Ανάλυσης Διοικητικο-
Οικονομικού Υποσυστήματος).  

 
Πίνακας 40: Δείκτες και στοιχεία κόστους Νοσοκομείου 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Γ.1 Μέσο κόστος νοσηλείας ασθενή  ανά γιατρό, κλινική, 
τομέα, νοσοκομείο Διαχείριση ασθενών, Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Γ.2 Μέσο κόστος νοσηλείας ανά ημέρα ανά κλινική, 
τομέα, νοσοκομείο Διαχείριση ασθενών, Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Γ.3 Μέσο κόστος φαρμακευτικής κατανάλωσης ανά 
γιατρό, κλινική, τομέα, νοσοκομείο Διαχείριση ασθενών, Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Γ.4 Μέσο κόστος φαρμακευτικής κατανάλωσης ανά 
ασθενή, κλινική, τομέα, νοσοκομείο Διαχείριση ασθενών, Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Γ.5 Μέσο κόστος φαρμακευτικής κατανάλωσης  ανά 
ημέρα νοσηλείας ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο Διαχείριση ασθενών, Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Γ.6 Μέσο κόστος διαγνωστικών εξετάσεων  ανά γιατρό, 
κλινική, τομέα, νοσοκομείο  Ιατρικό υποσύστημα, Διοικ.-Οικον. Υποσύστημα

Γ.7 Μέσο κόστος διαγνωστικών εξετάσεων ανά ημέρα 
νοσηλείας ασθενούς ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο Ιατρικό υποσύστημα, Διοικ.-Οικον. Υποσύστημα

Γ.8 Μέσο κόστος εργαστηριακών εξετάσεων  ανά ασθενή, 
κλινική, τομέα, νοσοκομείο  

Ιατρικό υποσύστημα, Διοικ.-Οικον. Υποσύστημα, 
LIS 

Γ.9 Μέσο κόστος εργαστηριακών εξετάσεων ανά ημέρα 
νοσηλείας ασθενούς ανά κλινική, τομέα, νοσοκομείο 

Ιατρικό υποσύστημα, Διοικ.-Οικον. Υποσύστημα, 
LIS 

Γ.10 Μέσο κόστος προμηθειών υγειονομικού υλικού ανά 
γιατρό, νοσηλευτή,  κλινική, τομέα, νοσοκομείο Διοικ-Οικον. Υποσύστημα 

Γ.11 
Μέσο κόστος προμηθειών υγειονομικού υλικού 
εξετάσεων ανά ημέρα νοσηλείας ασθενούς ανά κλινική, 
τομέα, νοσοκομείο 

Διαχείριση ασθενών, Διοικ-Οικον. Υποσύστημα, 
LIS 

Γ.12 Μέσο κόστος  χειρουργικών επεμβάσεων ανά γιατρό, 
κλινική, νοσοκομείο Ιατρικό υποσύστημα, Διοικ.-Οικον. Υποσύστημα

Γ.13 
Μέσο κόστος συγκεκριμένων επεμβάσεων που 
ανήκουν  στην κατηγορία του  Συνολικά  
Ενοποιημένου  Νοσηλίου 

Ιατρικό υποσύστημα, Διοικ.-Οικον. Υποσύστημα

Γ.14 Μέσο κόστος λειτουργίας ανά κλινική και τομέα Διοικ-Οικον. Υποσύστημα 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει την παρουσίαση σε συγκεκριμένη μορφή των 
Οικονομικών καταστάσεων των Νοσοκομείων και την παραγωγή των βασικών 
χρηματοοικονομικών δεικτών (αποτελεσματικότητας, ρευστότητας, κλπ) για την 
αποτελεσματικότερη δυναμική παρακολούθηση των σημαντικότερων οικονομικών μεγεθών των 
Νοσοκομείων. Για τον υπολογισμό των δεικτών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η ταυτόχρονη χρήση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού 
συστήματος λογιστικής τήρησης στοιχείων. 

 
Πίνακας 41: Δείκτες και Χρηματοοικονομικά στοιχεία Νοσοκομείου 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δ.1 Πίνακας απολογισμών χρήσης (α) Σύμφωνα με το Δημόσιο 
Λογιστικό Σύστημα Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.2 Πίνακας απολογισμών χρήσης (β) Σύμφωνα με το διπλογραφικό 
σύστημα Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.3 Πίνακας πηγών και χρήσεων πόρων Σύμφωνα με το διπλογραφικό 
σύστημα Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.4 Αποδοτικότητα   Απασχολουμένων 
κεφαλαίων  (%) 

[Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης] / 
Απασχολούμενα Κεφάλαια Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.5 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους προ 
Επιχορηγήσεων Τ.Π. 

[Οικονομικό αποτέλεσμα] / 
[Οργανικά έσοδα] Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.6 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους  [Καθαρό αποτέλεσμα] / 
[Οργανικά έσοδα] Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.7 Γενική Ρευστότητα [Κυκλοφ. Ενεργητικό] / [Βραχ. 
Υποχρεώσεις] Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.8 Πραγματική Ρευστότητα 
[Κυκλοφ. Ενεργητικό-
Αποθέματα]/[Βραχ. 
Υποχρεώσεις] 

Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.9 Μέσος Όρος  Ημερών Συλλογής 
Απαιτήσεων 

[Απαιτήσεις*365] / [Βραχ. 
Υποχρεώσεις] Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.10 Γενική  Επιβάρυνση [Υποχρεώσεις] / [Σύνολο 
Παθητικού] Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.11 Χρηματοδότηση  Επενδύσεων [Ίδια Κεφάλαια+Αναπ. Αξία 
Παγίων] / [Σύνολο Παγίων] Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.12 Έσοδα  ανά  Εργαζόμενο [Έσοδα] / [Σύνολο 
προσωπικού] Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.13 Κυκλοφορίας  Ενεργητικού [Οργανικά έσοδα] / [Σύνολο 
Ενεργητικού] Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.14 Αξιοποίηση  Περιουσίας [Οργανικά έσοδα] / 
[Αναπόσβεστη Αξία Παγίων] Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.15 Δαπάνες Προσωπικού ανά εργαζόμενο [Αμοιβές&έξοδα προσωπικού] / 
[αριθμός προσωπικού] Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Δ.16 Συμμετοχή Μισθοδοσίας στο συνολικό 
Κόστος Λειτουργίας 

[Αμοιβές&έξοδα προσωπικού] / 
[οργανικά έξοδα-χρηματ. 
Έξοδα] 

Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΙΤ) 

Η διασύνδεση του συστήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ) με το υποσύστημα ΒΙ του ΟΠΣΥ 
επιτρέπει την παραγωγή σημαντικών πληροφοριών για την απόδοση / αποτελεσματικότητα της 
χρησιμοποίησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού ΒΙΤ στα Νοσοκομεία. Οι πληροφορίες αυτές 
είναι απαραίτητες αφενός για την εκτίμηση της χρήσης του εξοπλισμού σε συσχετισμό με το 
παραγόμενο αποτέλεσμα και αφετέρου για την κατάστρωση προγράμματος επενδύσεων για την 
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συμπλήρωση του ΒΙΤ με βάση τεκμηριωμένες ανάγκες σε επίπεδο τμήματος και Νοσοκομείου. Οι 
κυριότεροι δείκτες που κατ΄ ελάχιστον πρέπει να υπάρχουν στο ΒΙ φαίνονται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Για τον υπολογισμό των δεικτών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ταυτόχρονη χρήση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής 
τήρησης στοιχείων. 

 
Πίνακας 42: Δείκτες και στοιχεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ) 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε.1 Δείκτης παλαιότητας εξοπλισμού 
Ηλικιακή κατανομή του 
εγκατεστημένου εξοπλισμού ανά 
τμήμα 

ΒΙΤ, Διοικ-Οικον. 
Υποσύστημα 

Ε.2 Δείκτης δαπανών ανανέωσης εξοπλισμού 

Ποσοστό δαπάνης για αγορά 
νέου εξοπλισμού επί της 
αναπόσβεστης αξίας του 
υπάρχοντος 

ΒΙΤ, Διοικ-Οικον. 
Υποσύστημα 

Ε.3 Δείκτης βλαβών Αριθμός βλαβών ανά τύπο 
βλάβης ΒΙΤ 

Ε.4 Δείκτης απόκρισης εξωτερικού 
προμηθευτή 

Κατανομή χρόνου απόκρισης 
εξωτερικών προμηθευτών για 
την συντήρηση του εξοπλισμού 

ΒΙΤ 

Ε.5 Δείκτης επιτυχούς συντήρησης 
Κατανομή επαναλαμβανόμενων 
συντηρήσεων ανά μηχάνημα και 
προμηθευτή 

ΒΙΤ 

Ε.6 Δείκτης κόστους συντήρησης [αρχική αξία αγοράς] / [ετήσιο 
κόστος συντήρησης] 

ΒΙΤ, Διοικ-Οικον. 
Υποσύστημα 

Ε.7 Δείκτης λαθών στην λειτουργία 
[επιδιορθώσεις λόγω λαθών στην 
χρήση] / [επιδιορθώσεις λόγω 
αστοχίας μηχανήματος] 

ΒΙΤ 

Ε.8 Δείκτης αξιοποίησης εξοπλισμού 
[χρόνος στάσης μηχανήματος] / 
[χρόνο παραγωγικής 
λειτουργίας] 

ΒΙΤ 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Τα δεδομένα του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος βοηθούν στην διερεύνηση και αξιολόγηση 
των χαρακτηριστικών (δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά, κλπ.) του πληθυσμού στην ζώνη 
ευθύνης του Νοσοκομείου και η συσχέτισή τους στην συνέχεια με τα επιδημιολογικά δεδομένα 
(θνησιμότητα, νοσηρότητα, κλπ.) της περιοχής.  

 
Πίνακας 43: Δείκτες και στοιχεία ευρύτερου περιβάλλοντος Νοσοκομείου 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤ.1 Στοιχεία δημογραφικού περιβάλλοντος Εξέλιξη πληθυσμού ανά φύλλο 
και ηλικία ΕΣΥΕ 

ΣΤ.2 Μεταβολή πληθυσμού Γεννήσεις και θάνατοι, δείκτης 
γήρανσης και εξάρτησης ΕΣΥΕ 

ΣΤ.3 Στοιχεία κοινωνικοοικονομικού επιπέδου 
πληθυσμού 

Στοιχεία απασχόλησης ανά 
τομέα, ανεργία, κατανομή ειδικών 
ομάδων πληθυσμού 

ΕΣΥΕ 
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ΣΤ.4 Στοιχεία θνησιμότητας Θνησιμότητα ανά αιτία θανάτου 
και ηλικία 

ΕΣΥΕ, Δήμοι, Com99 (559) 
"Final Commission 
communication on the 
framework for action in the field 
of Public Health"63 

ΣΤ.5 Στοιχεία νοσηλείας Εξελθόντες ασθενείς ανά 
κατηγορία νόσου 

Διαχείριση ασθενών, Ιατρικό 
υποσύστημα 

ΣΤ.6 Δείκτης κάλυψης ιατρικών αναγκών Αρ. ιατρικού προσωπικού ανά 
1000 κατοίκους ΕΣΥΕ, Διοικ-Οικον. Υποσύστημα

ΣΤ.7 Δείκτης κάλυψης νοσηλευτικών αναγκών Αρ. κλινών ανά 1000 κατοίκους ΕΣΥΕ, Διοικ-Οικον. Υποσύστημα

ΣΤ.8 Δείκτης κάλυψης ζήτησης νοσηλευτικών 
υπηρεσιών 

Παρατηρούμενη 
Ζήτηση/δυνατότητα νοσηλείας ΕΣΥΕ, Διαχείριση ασθενών 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Η τελευταία κατηγορία δεικτών που παράγονται από το υποσύστημα BI του ΟΠΣΥ αφορούν τα 
σχέδια δράσης της διοίκησης για κάθε νοσοκομείο χωριστά. Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνονται 
στα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία το κάθε Νοσοκομείο θα έχει εκπονήσει σύμφωνα με τον Νόμο 
2889/01 και τις τροποποιήσεις αυτού.  

Όπως φαίνεται από τα δεδομένα του πίνακα τα κυριότερα μεγέθη προβλέψεων αφορούν μεταφορά 
των πινάκων και αναφορών των προηγουμένων κατηγοριών δεικτών σε μελλοντικό ορίζοντα. Αν και 
η ορθή πρακτική είναι να μην παράγονται με απλή ποσοστιαία προεκβολή των παρελθόντων 
στοιχείων, εν τούτοις η αναφορά σε αυτά βοηθά στον ορθότερο σχεδιασμό των προβλέψεων. 

 
Πίνακας 44: Δείκτες και στοιχεία προβλέψεων Νοσοκομείου 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ζ.1 Επενδυτικό πρόγραμμα Νοσοκομείου 
Πίνακας επενδυτικών έργων, 
χρονοδιαγράμματος και 
πηγών χρηματοδότησης 

Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Ζ.2 Πρόβλεψη Νοσηλευτικών δεικτών και 
στοιχείων 

Δείκτες κατηγορίας Α σε 
τριετή χρονικό ορίζοντα 

Διαχείριση ασθενών, Ιατρικό 
υποσύστημα, Διοικ.-Οικον. 
Υποσύστημα 

Ζ.3 Πρόβλεψη διάρθρωσης προσωπικού  Δείκτες κατηγορίας Β σε 
τριετή χρονικό ορίζοντα Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Ζ.4 Πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων 
Προβλεπόμενοι λογαριασμοί 
αποτελεσμάτων σε τριετή 
χρονικό ορίζοντα 

Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Ζ.5 Πρόβλεψη ισολογισμών Προβλεπόμενοι ισολογισμοί 
σε τριετή χρονικό ορίζοντα Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

Ζ.6 Πρόβλεψη απόδοσης Νοσοκομείου Δείκτες Γ, Δ σε τριετή 
χρονικό ορίζοντα 

Διαχείριση ασθενών, Ιατρικό 
υποσύστημα, Διοικ.-Οικον. 
Υποσύστημα 

Ζ.7 Προβλέψεις πηγών και χρήσεων πόρων 
Προβλεπόμενες πηγές και 
χρήσεις πόρων σε τριετή 
χρονικό ορίζοντα 

Διοικ-Οικον. υποσύστημα 

 

                                                 
63 Το συγκεκριμένο έγγραφο καταγράφει τους παράγοντες που κυρίως ευθύνονται για την κακή ποιότητα ζωής καθώς και τις επιπτώσεις τους στο 
επίπεδο υγείας των πολιτών στην Ε.Ε. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

314 

 

4.7.1.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕ ΚΑΙ 
ΤΗ ΠΦΥ  

Η Υγειονομική Περιφέρεια ως θεσμός καλείται να πετύχει τους στρατηγικούς στόχους της 
βελτίωσης του επιπέδου υγείας του πληθυσμού και της αποδοτικής λειτουργίας των μονάδων υγείας 
που έχει στην ζώνη ευθύνης του. Άρα το είδος των δεδομένων που επεξεργάζεται το υποσύστημα 
ΒΙ του ΟΠΣΥ έχουν σαν πηγή αφενός τις επιμέρους βάσεις δεδομένων στις μονάδες υγείας 
(εφόσον διατηρούνται τοπικές εφαρμογές στην εκάστοτε αρχιτεκτονική) και αφετέρου τις 
διοικητικό-  οικονομικές εφαρμογές στην Κεντρική Υπηρεσία. 

Οι δείκτες και τα δεδομένα που παράγονται από το υποσύστημα ΒΙ του ΟΠΣΥ 
κατηγοριοποιούνται σε 11 λογικές ομάδες ανάλογα με το είδος των πληροφοριών που αφορούν. Η 
παρουσίασή τους γίνεται τόσο σε επίπεδο μονάδας (για διευκόλυνση της συγκριτικής αξιολόγησης 
μεταξύ των μονάδων υγείας) όσο και συνολικά για την ΥΠΕ Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν οι 
ομάδες με τον χαρακτηρισμό του μεγέθους που εκφράζουν και τις πηγές των πρωτογενών 
δεδομένων από όπου η αποθήκη δεδομένων τροφοδοτείται. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

Τα στοιχεία και οι δείκτες προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία και τις παραγόμενες αναφορές 
στα Νοσοκομεία. Η παρουσίασή τους γίνεται ανά Νοσοκομείο, έτος και συνολικά. 

 
Πίνακας 45: Δείκτες και στοιχεία απόδοσης Νοσοκομείων 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η.1 Αριθμός κλινών Σταθερό στοιχείο 
Η.2 Εισαγωγές Νοσοκομεία 
Η.3 Νοσηλευθέντες Νοσοκομεία 
Η.4 Ημέρες νοσηλείας Νοσοκομεία 
Η.5 Μέσο διάστημα νοσηλείας Νοσοκομεία 
Η.6 % Κάλυψης Νοσοκομεία 
Η.7 Ρυθμός εισροής Νοσοκομεία 
Η.8 Διάστημα εναλλαγής Νοσοκομεία 
Η.9 Επεμβάσεις Νοσοκομεία 
Η.10 Αριθμός περιστατικών ΤΕΠ64 Νοσοκομεία 
Η.11 Αριθμός εξετασθέντων ΤΕΙ65 Νοσοκομεία 
Η.12 Δυνατότητα εξετάσεων σε ΤΕΙ Σταθερό στοιχείο 
Η.13 Μέσος χρόνος αναμονής ΤΕΙ Νοσοκομεία 
Η.14 Συν. Αριθμός εργ. Εξετάσεων Νοσοκομεία 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΦΥ 

Τα στοιχεία για τους δείκτες απόδοσης των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (ΠΦΥ), δηλαδή 
των  Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων (ΚΥ-ΠΙ) στη ζώνη ευθύνης της ΥΠΕ 
παράγονται από το Πληροφοριακό Κέντρο Δεδομένων (ΠΚΔ) που τροφοδοτείται απ’ ευθείας με 
πρωτογενή δεδομένα από τους χρήστες των ΚΥ-ΠΙ. Το περιεχόμενο των αναφορών και των 
δεικτών προσομοιάζει με το περιεχόμενο των αντίστοιχων δεικτών και αναφορών των 
                                                 
64 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
65 Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
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Νοσοκομείων. Ο τελευταίος δείκτης προκύπτει από την επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων και 
αναφέρεται στα ποσοστά επισκέψεων και περιστατικών ανά Δήμο και ΚΥ-ΠΙ. 

 
Πίνακας 46: Δείκτες απόδοσης ΚΥ-ΠΙ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Θ.1 Αριθμός εμβολιασμών ανά ασθενή ΚΥ-ΠΙ 
Θ.2 Μέσος αριθμός εξετάσεων ανά νοσηλευτή ΚΥ-ΠΙ 
Θ.3 Μέσος αριθμός εξετάσεων ανά γιατρό ΚΥ-ΠΙ 

Θ.4 Μέσος αρ. εξετάσεων ανά διοικ. υπάλληλο ΚΥ-ΠΙ 

Θ.5 Σταθμισμένος χρόνος πρόσβασης σε υπηρεσίες των ΚΥ-ΠΙ ΚΥ-ΠΙ 

Θ.6 Αρ. συνταγογραφήσεων ανά επίσκεψη ΚΥ-ΠΙ 
Θ.7 Ποσοστό διακομιδών  ΚΥ-ΠΙ 
Θ.8 Αρ. εργαστηριακών εξετάσεων ανά ασθενή ΚΥ-ΠΙ 
Θ.9 Αρ. επειγόντων περιστατικών ΚΥ-ΠΙ 
Θ.10 Αρ. εξετάσεων Περ. Ιατρείων ΚΥ-ΠΙ 
Θ.11 Αρ. οδοντιατρικών επισκέψεων ΚΥ-ΠΙ 
Θ.12 Επισκεψιμότητα στα ΚΥ-ΠΙ ΚΥ-ΠΙ, ΕΣΥΕ 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει στοιχεία στελέχωσης, εξέλιξης, μεταβολών και 
παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην ζώνη ευθύνης της ΥΠΕ. 

 
Πίνακας 47: Δείκτες και στοιχεία ανθρώπινων πόρων 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

ΠΗΓΕΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ι.1 Κατάσταση πλήρωσης προσωπικού 
Νοσοκομείων ανά κατηγορία 

Πίνακας με κατανομή του προσωπικού και 
μεταβολές ανά κατηγορία και ειδίκευση Νοσοκομεία 

Ι.2 Κατάσταση πλήρωσης προσωπικού 
ΚΥ-ΠΙ ανά κατηγορία 

Πίνακας με κατανομή του προσωπικού και 
μεταβολές ανά κατηγορία και ειδίκευση Κέντρα Υγείας 

Ι.3 Κατάσταση πλήρωσης προσωπικού 
ΥΠΕ ανά κατηγορία 

Πίνακας με κατανομή του προσωπικού και 
μεταβολές ανά κατηγορία και ειδίκευση ΥΠΕ 

Ι.4 Δείκτες παραγωγικότητας προσωπικού Παρεχόμενες υπηρεσίες ανά μονάδα 
προσωπικού 

Νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΕ 

Οι δείκτες κόστους για όλες τις μονάδες υγείας εκτός από το συγκεντρωτικό κόστος λειτουργίας 
της ΥΠΕ, βοηθά στην επισήμανση σημαντικών διαφοροποιήσεων και ερμηνειών αυτών, με 
συστηματική ανάλυση αποκλίσεων (variance analysis) που είναι σε θέση να κάνει το Τμήμα που 
ασχολείται με την Οικονομική Διαχείριση των μονάδων Υγείας. Αντίστοιχα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και οι δείκτες κατηγορίας Γ του Πίνακα 44. 

Για τον υπολογισμό των δεικτών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ταυτόχρονη χρήση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής 
τήρησης στοιχείων.  



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
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Πίνακας 48: Δείκτες κόστους λειτουργίας μονάδων υγείας της ΥΠΕ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κ.1 Μέσο ημερήσιο κόστος νοσηλείας Νοσοκομεία Νοσοκομεία 

Κ.2 Μέσο ημερήσιο κόστος κατανάλωσης 
φαρμάκου Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ 

Κ.3 Μέσο κόστος ανά κλίνη Νοσοκομεία Νοσοκομεία 
Κ.4 Μέσο κόστος φαρμάκου ανά γιατρό Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ 
Κ.5 Μέσο κόστος εξέτασης ανά ασθενή Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ 
Κ.6 Κόστος εμβολιασμών ανά ασθενή ΚΥ-ΠΙ ΚΥ-ΠΙ 

Κ.7 Μέσο κόστος λειτουργίας ανά τμήμα / 
κλινική Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η συγκέντρωση των χρηματοοικονομικών δεδομένων από τις μονάδες υγείας της ζώνης ευθύνης 
της ΥΠΕ βοηθά στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων και της εφαρμογής συγκριτικής αξιολόγησης 
στις υγειονομικές μονάδες.  

Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα τα οποία μπορούν να συλλεχθούν χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
ποικιλία. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο είναι ότι θα πρέπει τα μετρούμενα μεγέθη να έχουν 
ομοιόμορφη δομή. Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα σημαντικότερα από τα στοιχεία 
και τους δείκτες που παράγονται από το υποσύστημα BI του ΟΠΣΥ. 

Τα στοιχεία και οι δείκτες προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία και τις παραγόμενες αναφορές 
στα Νοσοκομεία ή την απευθείας επεξεργασία από το ΠΚΔ της ΥΠΕ για τα Κέντρα Υγείας. Η 
παρουσίασή τους γίνεται ανά Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, έτος και συνολικά.  

Για τον υπολογισμό των δεικτών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
ταυτόχρονη χρήση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής 
τήρησης στοιχείων.  

Πίνακας 49 Δείκτες και χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λ.1 Πίνακας απολογισμών χρήσης (α) Σύμφωνα με το Δημόσιο 
Λογιστικό Σύστημα Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ 

Λ.2 Πίνακας απολογισμών χρήσης (β) Σύμφωνα με το διπλογραφικό 
σύστημα Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ 

Λ.3 Αποδοτικότητα   Απασχολουμένων 
κεφαλαίων  (%) 

[Καθαρό αποτέλεσμα χρήσης] / 
Απασχολούμενα Κεφάλαια Νοσοκομεία 

Λ.4 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους προ 
Επιχορηγήσεων Τ.Π. 

[Οικονομικό αποτέλεσμα] / 
[Οργανικά έσοδα] Νοσοκομεία 

Λ.5 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους  [Καθαρό αποτέλεσμα] / 
[Οργανικά έσοδα] Νοσοκομεία 

Λ.6 Γενική Ρευστότητα [Κυκλοφ. Ενεργητικό] / [Βραχ. 
Υποχρεώσεις] Νοσοκομεία 

Λ.7 Πραγματική Ρευστότητα [Κυκλοφ. Ενεργητικό-
Αποθέματα]/[Βραχ. Υποχρεώσεις] Νοσοκομεία 

Λ.8 Μέσος Όρος  Ημερών Συλλογής 
Απαιτήσεων 

[Απαιτήσεις*365] / [Βραχ. 
Υποχρεώσεις] Νοσοκομεία 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
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Λ.9 Γενική  Επιβάρυνση [Υποχρεώσεις] / [Σύνολο 
Παθητικού] Νοσοκομεία 

Λ.10 Χρηματοδότηση  Επενδύσεων [Ίδια Κεφάλαια+Αναπ. Αξία 
Παγίων] / [Σύνολο Παγίων] Νοσοκομεία 

Λ.11 Έσοδα  ανά  Εργαζόμενο [Έσοδα] / [Σύνολο προσωπικού] Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ 

Λ.12 Κυκλοφορίας  Ενεργητικού [Οργανικά έσοδα] / [Σύνολο 
Ενεργητικού] Νοσοκομεία 

Λ.13 Αξιοποίηση  Περιουσίας [Οργανικά έσοδα] / [Αναπ. Αξία 
Παγίων] Νοσοκομεία 

Λ.14 Δαπάνες Προσωπικού ανά εργαζόμενο [Αμοιβές&έξοδα προσωπικού] / 
[αριθμός προσωπικού] Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ 

Λ.15 Συμμετοχή Μισθοδοσίας στο συνολικό 
Κόστος Λειτουργίας 

[Αμοιβές&έξοδα προσωπικού] / 
[οργανικά έξοδα-χρηματ. Έξοδα] Νοσοκομεία, ΚΥ-ΠΙ 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕ 

Τα δεδομένα του ευρύτερου περιβάλλοντος σε επίπεδο συνολικής ΥΠΕ χαρακτηρίζονται από 
μεγαλύτερο ειδικό βάρος σε σχέση με τα αντίστοιχα σε επίπεδο Νοσοκομείου (δείκτες ΣΤ). Μια 
από τις σημαντικές ευθύνες της κεντρικής υπηρεσίας της ΥΠΕ είναι η αποτύπωση της ταυτότητα 
και του επιπέδου υγείας της ζώνης ευθύνης της ΥΠΕ που οδηγεί στην δημιουργία του χάρτη 
υγείας της περιοχής. Τα δεδομένα και τα στοιχεία τα οποία παράγονται από το υποσύστημα BI 
του ΟΠΣΥ καλύπτουν ανάλυση του δημογραφικού περιβάλλοντος, του κοινωνικοοικονομικού 
περιβάλλοντος, θνησιμότητας, παραγόντων που την επηρεάζουν και το βαθμό κάλυψης των 
ιατρικών και νοσηλευτικών αναγκών των πολιτών της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης. Ενδεικτική 
παρουσίαση των παραπάνω γίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.  

Τα κύρια στοιχεία του δημογραφικού περιβάλλοντος που ενδιαφέρουν είναι η κατανομή του 
πληθυσμού σε ηλικιακές ομάδες και η εξέλιξη του δείκτη γήρανσης, όπως επίσης η κατανομή κατά 
φύλλο. Τα κύρια στοιχεία του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος είναι η κατανομή του 
πληθυσμού ανά τομέα απασχόλησης (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή) και ο εντοπισμός 
σημαντικής συγκέντρωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού. Τα στοιχεία θνησιμότητας είναι αναγκαία 
γιατί προκύπτουν συσχετίσεις με τοπικούς παράγοντες νοσηρότητας, τρόπου ζωής, 
περιβαλλοντικών φαινομένων, κλπ. 

Τέλος η ανάλυση των δεικτών κάλυψης ιατρικών και νοσηλευτικών αναγκών οδηγούν σε 
συμπεράσματα για την γενικότερη κατανομή των μονάδων υγείας στην περιοχή ευθύνης της ΥΠΕ 
Το τελευταίο δρα συνδυαστικά με τους δείκτες των χρόνων πρόσβασης ανά δήμο και δημοτικό 
διαμέρισμα στην πλησιέστερη ΠΦΥ ή/και το αντίστοιχο Νοσοκομείο. 

 
Πίνακας 50: Δείκτες και στοιχεία ευρύτερου περιβάλλοντος ΥΠΕ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Μ.1 Στοιχεία δημογραφικού περιβάλλοντος Εξέλιξη κατανομής πληθυσμού 
ανά φύλλο και ηλικία ΕΣΥΕ 

Μ.2 Μεταβολή πληθυσμού Γεννήσεις και θάνατοι, δείκτης 
γήρανσης και εξάρτησης ΕΣΥΕ 

Μ.3 Στοιχεία κοινωνικοοικονομικού 
επιπέδου πληθυσμού 

Στοιχεία απασχόλησης ανά 
τομέα, ανεργία, κατανομή 
ειδικών ομάδων πληθυσμού 

ΕΣΥΕ 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
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Μ.4 Στοιχεία θνησιμότητας Θνησιμότητα ανά αιτία 
θανάτου και ηλικία 

ΕΣΥΕ, Δήμοι, Com99 (559) 
"Final Commission 
communication on the 
framework for action in the field 
of Public Health" 

Μ.5 Δείκτης κάλυψης ιατρικών αναγκών Αρ. ιατρικού προσωπικού ανά 
1000 κατοίκους ΕΣΥΕ, ΥΠΕ 

Μ.6 Δείκτης κάλυψης νοσηλευτικών αναγκών Αρ. κλινών ανά 1000 κατοίκους ΕΣΥΕ, Νοσοκομεία 

Μ.7 Δείκτης κάλυψης ζήτησης νοσηλευτικών 
υπηρεσιών 

Παρατηρούμενη 
Ζήτηση/δυνατότητα νοσηλείας ΕΣΥΕ, Νοσοκομεία 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΕ 

Οι επόμενες πέντε κατηγορίες δεικτών αποτυπώνουν τους γενικούς και ειδικούς στρατηγικούς 
στόχους μιας ΥΠΕ καθώς και τις αντίστοιχες προβλέψεις ώστε να είναι δυνατή η σύγκρισή τους 
τόσο με την υπάρχουσα κατάσταση όσο και μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματοποιηθέντων. 

Οι γενικοί στόχοι μιας ΥΠΕ απορρέουν από το επιχειρησιακό σχέδιο μιας ΥΠΕ. Τα περιεχόμενα 
του παρακάτω πίνακα βασίζονται στην παραδοχή πως σε μεγάλο βαθμό οι γενικοί στόχοι μιας 
ΥΠΕ απεικονίζονται με ενιαίο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη ενός μοντέλου που να 
καλύπτει το σύνολο των ΥΠΕ στην Επικράτεια. 

Πίνακας 51: Γενικοί στόχοι ΥΠΕ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ν.1 Βελτίωση επιπέδου Υγείας πληθυσμού Σύνολο δεικτών θνησιμότητας για 
διάφορες ομάδες πληθυσμού ΥΠΕ, ΥΥΚΑ, ΜΥ 

Ν.2 Δείκτης πρόσβαση του πληθυσμού σε 
υπηρεσίες της ΥΠΕ 

Ο δείκτης εκφράζει την 
δυνατότητα του Περιφερειακού 
Συστήματος Υγείας να εξασφαλίζει 
πρόσβαση σε υπηρεσίες ΠΦΥ, 
προληπτικής ιατρικής και 
επιλεγμένων χειρουργικών 
επεμβάσεων 

ΥΠΕ, ΥΥΚΑ, ΜΥ 

Ν.3 Επάρκεια Φροντίδας Υγείας 

Εκφράζεται η δυνατότητα των 
μονάδων της ΥΠΕ να παρέχουν 
την κατάλληλη φροντίδα σε όλα τα 
επίπεδα 

ΥΠΕ, ΥΥΚΑ, ΜΥ 

Ν.4 Δείκτες αποδοτικότητας Βασίζονται στους δείκτες της 
κατηγορίας Α, Β και Ε ΥΠΕ, ΥΥΚΑ, ΜΥ 

Ν.5 Ανταπόκριση του συστήματος Δείκτες εισόδου, παραμονής και 
εξόδου ασθενών από το σύστημα ΥΠΕ, ΥΥΚΑ, ΜΥ 

Ν.6 Αποτέλεσμα παροχής υπηρεσιών Υγείας
Αφορούν το στόχο για την μείωση 
θανάτων για επιλεγμένες νόσους 
και κατηγορίες ασθενών 

ΥΠΕ, ΥΥΚΑ, ΜΥ 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

Σε δεύτερο επίπεδο οι γενικοί στόχοι της ΥΠΕ εξειδικεύονται σε ειδικούς στόχους Νοσοκομείων 
και ΠΦΥ αντίστοιχα. Η κατηγοριοποίηση του παρακάτω πίνακα ακολουθεί την βασική αρχή που 
διατυπώθηκε και προηγουμένως περί προσπάθειας για ενιαία παρουσίαση των κατηγοριών των 
στόχων. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
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Πίνακας 52: Ειδικοί στόχοι – Νοσοκομεία ΥΠΕ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ξ.1 Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών Επιμέρους και συνολικές 
επενδύσεις για κτιριακές υποδομές

Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

Ξ.2 Ενίσχυση ιατρικού εξοπλισμού Δείκτες εξοπλισμού ανά κάτοικο, 
σύνολο επενδύσεων 

Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

Ξ.3 Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής Επιμέρους και συνολικές 
επενδύσεις για πληροφορική 

Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

Ξ.4 Εφαρμογή σύγχρονων προτύπων 
διοίκησης 

Πρόβλεψη για εισαγωγή 
συστημάτων και τεχνικών 
διοίκησης 

Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

Ξ.5 Δείκτες κατάρτισης ανθρώπινου 
δυναμικού Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 

και ΥΠΕ 

Ξ.6 Οικονομική αποδοτικότητα Δείκτες δαπανών, κόστους, εσόδων Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

Ξ.7 Λειτουργική αποδοτικότητα Βασίζονται στους δείκτες Α Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

Ξ.8 Κλινική απόδοση Αριθμός επανεισαγωγών , αριθμός 
θανάτων 

Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

Ξ.9 Δείκτες ικανοποίησης ασθενών 

Στοιχεία αναμονής ασθενών για 
την εισαγωγή στο σύστημα. 
Έρευνα βαθμού ικανοποίησης 
ασθενών 

Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

Ξ.10 Δείκτες ικανοποίησης προσωπικού  Αφορά τις συνθήκες εργασίας κτλ Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

Ξ.11 Δείκτες εκπαίδευσης 
Ποσοτικά στοιχεία εκπαίδευσης 
ιατρικού, νοσηλευτικού και 
διοικητικού προσωπικού 

Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

Ξ.12 Δείκτες Έρευνας Στοιχεία ερευνητικού έργου στα 
Νοσοκομεία 

Επ. Σχέδια Νοσοκομείων 
και ΥΠΕ 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ ΥΠΕ 

Καλύπτουν παρόμοιες απαιτήσεις με την κατηγορία Ξ. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς 
κάποια μεγέθη στα οποία εστιάζεται περισσότερο η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (για 
παράδειγμα τα προγράμματα ενημέρωσης και προληπτικής ιατρικής). 

 
Πίνακας 53: Ειδικοί στόχοι – μονάδες ΠΦΥ της ΥΠΕ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο.1 Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών Επιμέρους και συνολικές 
επενδύσεις για κτιριακές υποδομές Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Ο.2 Ενίσχυση ιατρικού εξοπλισμού Δείκτες εξοπλισμού ανά κάτοικο, 
σύνολο επενδύσεων Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Ο.3 Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής Επιμέρους και συνολικές 
επενδύσεις για πληροφορική Επ. Σχέδια ΥΠΕ 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
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Ο.4 Εφαρμογή σύγχρονων προτύπων 
διοίκησης 

Πρόβλεψη για εισαγωγή 
συστημάτων και τεχνικών 
διοίκησης 

Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Ο.5 Δείκτες κατάρτισης ανθρώπινου 
δυναμικού Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Ο.6 Οικονομική αποδοτικότητα Δείκτες κόστους, δαπανών και 
εσόδων Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Ο.7 Λειτουργική αποδοτικότητα Δείκτες επισκέψεων, εμβολιασμών, 
διακομιδών, κλπ. Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Ο.8 Απόδοση ΠΦΥ 
Δείκτες προγραμμάτων 
προληπτικής ιατρικής και 
διαφώτισης του πληθυσμού 

Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Ο.9 Δείκτες ικανοποίησης ασθενών Επισκεψιμότητα πολιτών. Έρευνα 
βαθμού ικανοποίησης ασθενών Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Ο.10 Δείκτες ικανοποίησης προσωπικού Αφορά τις συνθήκες εργασίας και 
αδειών Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΕ 

Καλύπτουν παρόμοιες απαιτήσεις με τις κατηγορίες Ξ και Ο. Αφορούν την ΥΠΕ σαν οργανισμό 
και όχι το σύνολο των μονάδων υγείας που βρίσκονται στην ζώνη ευθύνης. 

 
Πίνακας 54: Ειδικοί στόχοι – οργανισμός ΥΠΕ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Π.1 Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών Επιμέρους και συνολικές 
επενδύσεις για κτιριακές υποδομές Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Π.2 Ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής Επιμέρους και συνολικές 
επενδύσεις για πληροφορική Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Π.3 Εφαρμογή σύγχρονων προτύπων 
διοίκησης 

Πρόβλεψη για εισαγωγή 
συστημάτων και τεχνικών 
διοίκησης 

Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

Π.4 Δείκτες κατάρτισης ανθρώπινου 
δυναμικού Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία Επ. Σχέδια ΥΠΕ 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΥΠΕ 

Η τελευταία κατηγορία δεικτών και αναφορών αποτελεί μια άτυπη σύνοψη των σχεδίων δράσης 
των μονάδων υγείας της ΥΠΕ και αποτυπώνει κατά κύριο λόγο το προβλεπόμενο επενδυτικό 
πρόγραμμα της ΥΠΕ, τα προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα των μονάδων υγείας καθώς και 
τα οικονομικά αποτελέσματα της ΥΠΕ ως οργανισμού. Οι κατηγορίες των παραγόμενων 
αναφορών από το υποσύστημα BI του ΟΠΣΥ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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Πίνακας 55: Δείκτες και στοιχεία προβλέψεων ΥΠΕ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΔΕΙΚΤΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ρ.1 Επενδυτικό πρόγραμμα μονάδων 
Υγείας 

Πίνακας επενδυτικών έργων, 
χρονοδιαγράμματος και πηγών 
χρηματοδότησης 

Πινακοποιημένα δεδομένα 
από μονάδες Υγείας 

Ρ.2 Πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων 
Νοσοκομείων 

Προβλεπόμενοι λογαριασμοί 
αποτελεσμάτων σε τριετή χρονικό 
ορίζοντα 

Δεδομένα από Νοσοκομεία 

Ρ.3 Πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων 
Μονάδων ΠΦΥ Στοιχεία εσόδων και δαπανών ΥΠΕ 

Ρ.4 Πρόβλεψη οικον. αποτελεσμάτων ΥΠΕ Αποτελέσματα ΥΠΕ ως 
οργανισμός ΥΠΕ 

  

Το επενδυτικό πρόγραμμα καλύπτει τις κατηγορίες των κτιριακών έργων, του εξοπλισμού 
(ιατρικού, ξενοδοχειακού, πληροφορικής και λοιπό εξοπλισμό) και τις λοιπές επενδύσεις των 
μονάδων υγείας. Πολύ βασικό στοιχείο είναι η πρόβλεψη των χρηματοροών ανάλογα με το 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης καθώς και οι προβλεπόμενες πηγές χρηματοδότησης. Για τον 
υπολογισμό των δεικτών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ταυτόχρονη 
χρήση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής τήρησης 
στοιχείων. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, έχουν ήδη αναφερθεί η απαίτηση για 
ομοιόμορφη παρουσίασή τους ώστε οι δείκτες που παράγονται να έχουν συμβατότητα και να είναι 
άμεσα συγκρίσιμοι μεταξύ των μονάδων. 

 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 
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Κεφάλαιο Πέμπτο  
Αρχιτεκτονική και Τεχνικές Λύσεις 

 

5 Αρχιτεκτονική και Τεχνικές Λύσεις 

5.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι τεχνικές και αρχιτεκτονικές λύσεις που σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης. Το προτεινόμενο μοντέλο αξιοποιήθηκε από 
τη Κοινωνία της Πληροφορίας κατά τη φάση του σχεδιασμού των έργων ΟΠΣΥ που 
χρηματοδοτήθηκαν για υλοποίηση από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το ΕΠ. Κοινωνίας 
της Πληροφορίας..  

Η Μοντελοποίηση της διαχείρισης ιατρικής πληροφορίας σε ένα πολιτοκεντρικό σύστημα υγείας. 
έγινε με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη με βάση τις οποίες αποτυπώθηκαν οι 
βασικές ροές πληροφοριών (διαδικασίες)  και λειτουργικές προδιαγραφές στο κεφάλαιο 6. επισης 
με βάση το μοντέλο, κάθε πρωτεύουσα υπηρεσία πρέπει να έχει ένα επιχειρηματικό στόχο 
(business case)  και να μπορεί να μετρηθεί 

 

5.2 καινοτομικά στοιχεία  

Τα καινοτομικά στοιχεία του μοντέλου πολιτοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος είναι: 

 Η καινοτόμα μίξη σχεδιαστικών εργαλείων, εργαλείων στρατηγικής, διαχείρισης 
ποιότητας (BSC, Donabedian, κλπ) 

 Η απλότητα του σχεδιασμού (keep it simple!) 

 Η πληρότητα του μοντέλου με ανάλυση top down όσον αφορά τον στρατηγικό 
σχεδιασμό και bottom up όσο αφορά τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές 

 Ο σχεδιασμός καθαρών στόχών ανά υπηρεσία 

 Η ολιστική γνώση του πληροφοριακού υποβάθρου των Υγειονομικών Περιφερειών 

 Ο σχεδιασμός με στόχο το μέλλον (CCR, τηλεϊατρική, ubiquitous, wireless) όπως 
φαίνεται στο κεφάλαιο 7 και στο κεφάλαιο 9 

 Ο σχεδιασμός ομοιογενών βασικών ροών διαδικασιών και πληροφορίας 

 Ο σχεδιασμός με βάση την υπηρεσία και όχι την τεχνολογία με σκοπό τη λειτουργία του 
μοντέλου με διάφορα μοντέλα υλοποίησης (κλασική διαδικασία προμηθειών, προσφυγή 
στη διαδικασία συμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αξιοποίηση μοντέλων ASP, 
BPO, MSP ανάλογα με την ωριμότητα και τις χρηματορροές των φορέων λειτουργίας, 
κλπ 

 Ο σχεδιασμός με βάση τις ανάγκες του Πολίτη και τη προαγωγή της δημόσιας υγείας 
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 Η πρόταση για κλιμακωτό σύστημα υλοποίησης ώστε να μην χρειάζεται να υλοποιηθεί σε 
μια φάση 

 Το γεγονός ότι αξιοποιεί και κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών (XML, Web 2.0, 
Broadband, κλπ) 

 Το γεγονός ότι αναλύει τις ανάγκες σε πληροφορία σε όλα τα επίπεδα 

 Το γεγονός ότι καταγράφει αναλυτικά τις ανάγκες διαλειτουργικότητας και προτείνει ένα 
συγκεκριμένο και δοκιμασμένο (σε πιλοτικό έργο) πλαίσιο διαλειτουργικότητας 

 Το γεγονός ότι επιτρέπει την τμηματική υλοποίηση ή ακόμα και παραλαβή. Επιτρέπει 
έτσι σε ένα φορέα να διακόψει ή να συνεχίσει σε επόμενο στάδιο της υλοποίηση του 
μοντέλου όταν και εφόσον θα το επιτρέπουν οι συνθήκες (πολιτική στήριξη, επαρκείς 
χρηματο-ροές, επάρκεια προσωπικού, κλπ) 

 Προτείνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας σε 
περιφερειακό επίπεδο επιτρέποντας το σχεδιασμό και τη διάχυση της πληροφορίας 
μεταξύ των βαθμίδων υγείας 

 Το γεγονός ότι έχει σχεδιαστεί να ενσωματώνει νέες μορφές ιατρικής περίθαλψης 
(τηλεϊατρική, κατ’ οίκον νοσηλεία, κλπ) 

 Το γεγονός ότι έχει ως βασικό στόχο τη διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας σε 
ανώτερο επίπεδο με τη παρακολούθηση δεικτών αποτελεσματικότητας 

 Το γεγονός ότι στοχεύει στη διαχείριση της γνώσης που παράγεται κατά τη καθημερινή 
εργασία των επαγγελματιών υγείας και στην αξιοποίηση αυτής. 

 

5.3 Τεχνολογική προσέγγιση 

Τα επιχειρηματικά σχέδια δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα όσο η τεχνολογία. Κατά συνέπεια, ο 
σχεδιασμός ενός μοντέλου ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας θα πρέπει να 
βασιστεί στην απαραίτητη στρατηγική και στους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Σε αυτό το 
σημείο κινούνται πλέον όλες οι δράσεις σε παγκόσμια κλίμακα είτε πρόκειται για ερευνητικές 
κοινότητες είτε πρόκειται για Εθνικούς σχεδιασμούς. 

Έτσι, ο σχεδιασμός λειτουργίας ενός ΟΠΣΥ δεν θα πρέπει να βασίζεται σε τεχνολογικές λύσεις 
αλλά κυρίως στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει. 
Προκειμένου να λειτουργήσει ικανοποιητικά το σύστημα απαιτείται αναδιοργάνωση, απαιτείται να 
αλλάξει ο τρόπος που κινείται το σύστημα και προπαντός δεν θα πρέπει να αναπαράγονται οι 
γραφειοκρατικές αντιλήψεις του παρελθόντος οι οποίες υλοποιήθηκαν για ένα ορισμένο σκοπό, 
προκειμένου να ικανοποιήσουν λειτουργικά ένα σύστημα με τα τεχνολογικά μέσα που υπήρχαν. 

Ο σχεδιασμός ενός ΟΠΣΥ δεν είναι ένα εύκολο έργο. Πολλά έθνη προσπαθούν εδώ και χρόνια να 
αλλάξουν αντιλήψεις δεκαετιών και ξοδεύουν τεράστια χρηματικά ποσά όχι τόσο σε τεχνολογικά 
ζητήματα όσο σε ζητήματα ενημέρωσης, ανασχεδιασμού, διαβούλευσης και εκπαίδευσης. Έτσι ο 
λογικός τρόπος μοντελοποίησης απαιτεί ένα σχεδιασμό ο οποίος θα έχει προβλέψει καταρχήν το 
όγκο εκείνον των διαδικασιών και υπηρεσιών που απαιτούνται να έχουν κοινό χαρακτήρα. Δεν 
σημαίνει ωστόσο ότι όλες οι πληροφοριακές «μικρο-κοινωνίες» θα πρέπει να έχουν το ίδιο 
σύστημα ή και να διαχειρίζονται τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 
στον μικρόκοσμο ενός οργανωμένο πληροφοριακού περιβάλλοντος τα τμήματα, οι μονάδες υγείας 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τηρούν τα δεδομένα τους με τον τρόπο που αυτές νομίζουν, 
τηρώντας όμως κάποιους κοινούς κανόνες και κοινές διαδικασίες. Έτσι δημιουργούνται μικρές 
πληροφοριακές κοινότητες οι οποίες ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ του για συγκεκριμένους 
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σκοπούς, βασιζόμενες σε ένα ενιαίο πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Είναι ουτοπία να θεωρήσει 
κανείς ότι θα μπορούσε να επιβάλλει μαζικά την τήρηση όμοιων δεδομένων, ενώ η τήρηση 
δεδομένων σε μια ενιαία εθνική βάση δεδομένων ενδεχομένως θα πρέπει να εξεταστεί και ως προς 
τη νομιμότητα της τήρησης των δεδομένων, της προστασίας του απορρήτου, κλπ. Εξάλλου, όσο 
κεντρικό και να είναι ένα σύστημα η πείρα έχει αποδείξει ότι πάντα θα πρέπει να διαλειτουργήσει 
με κάποιο άλλο εντός ή εκτός των συνόρων ενός Έθνους. 

Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα, αξίζει να σημειωθεί ότι η οποιαδήποτε στρατηγική 
διαλειτουργικότητας και αν επιλεγεί αυτή δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να βασίζεται σε 
συγκεκριμένες τεχνολογικές λύσεις αλλά να απορρέει από τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται. 
Αυτή είναι και η πάγια τακτική του HL7, το οποίο δομεί πλέον σενάρια διαλειτουργικότητας τα 
οποία ορίζονται ελεύθερα ανάλογα με τις ανάγκες.  

Έτσι το ΟΠΣΥ προκειμένου να πετύχει την απαραίτητη διαχρονικότητα θα πρέπει να στηριχθεί 
σε μια αρχιτεκτονική που να βασίζεται στις υπηρεσίες ή αλλιώς service oriented architecture. Ο 
όρος δεν είναι καινούργιος και από το 2001 που άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση του οι πρώτες 
εφαρμογές οι οποίες επιτρέπουν αυτή την αρχιτεκτονική, έχουν υλοποιηθεί εφαρμογές, σπανιότατα 
ωστόσο στον χώρο της υγείας και πρόνοιας. Οι λόγοι είναι απλοί: ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται 
από μια ιδιαίτερα αυξημένη πολυπλοκότητα διαδικασιών οι οποίες δύναται να μεταβάλλονται 
ακόμα και από ιατρό σε ιατρό. Κατά συνέπεια δεν είναι εύκολη στην Υγεία και Πρόνοια η συνεχής 
αλλαγή πληροφοριακών συστημάτων (όχι ότι είναι ευκολότερο σε άλλους κλάδους) και κατά 
συνέπεια συμβαίνει συχνά παλαιά συστήματα να διατηρούνται για δεκαετίες. Αν είναι γνωστές οι 
διαδικασίες που απαιτούνται, αυτό που έχει σημασία είναι να καθοριστεί ποια δεδομένα πρέπει να 
τηρούνται και πως ανταλλάσσονται. Ο τεχνολογικός τρόπος είναι δευτερεύον και μάλλον 
επηρεάζεται μόνο από την τεχνολογική έλλειψη μέσω συντήρησης ή αναβάθμισης μιας εφαρμογής. 

Είναι βέβαιο ότι με τη διατήρηση υφιστάμενων εφαρμογών και κυρίως αυτών που δεν έχουν 
ουσιαστική επαφή με τον Πολίτη (backend),  το κόστος μειώνεται στο βαθμό βέβαια που μια 
εφαρμογή δύναται να συντηρηθεί και να μη ανεβάζει το συνολικό κόστος απόκτησης (TCO – 
Total cost of ownership) σε δυσβάσταχτα επίπεδα. Με τον ίδιο τρόπο που νέες εφαρμογές θα 
υλοποιούνται, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αποσύρονται, δηλαδή τμηματικά, αντικαθιστώντας 
εκείνες που επιχειρηματικά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. 

Κατά συνέπεια η προτεινόμενη αρχιτεκτονική βασίζεται στην διαλειτουργικότητα ομόσπονδων 
πληροφοριακών συστημάτων (federated information systems),  είναι ανεξάρτητη από τη 
τεχνολογία (system independent) και εξαρτάται από τις απαιτούμενες ροές πληροφοριών 
(workflow dependent). Η αρχιτεκτονική βασίζεται σε ένα πλαίσιο διαλειτουργικότητας και στα 
δεδομένα, δηλαδή στο πληροφοριακό περιεχόμενο.  
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Σχήμα 66: Διαλειτουργικότητα ομόσπονδων πληροφοριακών συστημάτων 

 

Το παραπάνω οργανωτικό σχήμα επιτρέπει τη χωριστή ανάπτυξη των μονάδων ή ακόμα και 
τμημάτων με προφανή οφέλη, αρκεί να τηρούνται κάποιος κοινοί συμβατικοί κανόνες. Οι 
λεγόμενες γέφυρες μπορεί να είναι μια πληθώρα εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες. Μπορεί να 
είναι μια διεπαφή (middleware) για την ανταλλαγή δεδομένων, μπορεί να είναι ένα εργαλείο 
ολοκλήρωσης μιας διαδικασίας η οποία απαιτεί πολλές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα 
για να ολοκληρωθεί (workflow management tool), μπορεί να είναι ένα web service αν η 
διαδικασία υλοποιείται μέσω του διαδικτύου ή μέσω τεχνολογιών διαδικτύου, και σε γενικές 
γραμμές μπορεί να είναι πολλών άλλων ειδών εφαρμογών. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει τη 
υλοποίηση μιας λύσης η οποία δεν θα έχει ένα και μοναδικό σημείο αποτυχίας (single point of 
failure), η οποία επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία του «ομόσπονδου συστήματος», όπου τη 
λειτουργία του ενός σημείου που δεν λειτουργεί μπορεί να αναλάβει ένα άλλο σημείο. Αυτή η 
λογική χρησιμοποιείται στις νέες δομές διαδικτύωσης όπως είναι τα Grids και τα δίκτυα P2P (peer 
to peer). Αυτό που πρέπει να δομηθεί είναι οι κανόνες συμπεριφοράς και αλληλο-υποστήριξης 
εντός του συστήματος. Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει 
διατηρώντας τις παλιές λογικές αλλά απαιτεί αναδιοργάνωση σε πολλά επίπεδα. 

Επίσης η υλοποίηση ενός ΟΠΣΥ βασισμένου σε αυτή την αρχιτεκτονική δεν είναι δυνατό να 
υλοποιηθεί απότομα, αλλά απαιτεί σταδιακή και μεθοδική υλοποίηση (incremental development) 
με την οποία τα παλιά συστήματα εντάσσονται σταδιακά, και με την οποία ακόμα και χειρόγραφες 
διαδικασίες θα πρέπει να είναι ανεκτές και να αντικαθίστανται μόνο όταν θα είναι λειτουργικά 
εφικτό. 

 

Γέφυρα 
δεδομένων 

Εθνικό Πρότυπο 

Γέφυρα 
δεδομένων 

Εθνικό Πρότυπο 
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Εθνικό Πρότυπο
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οργανωτικές οντότητες

Γέφυρες δεδομένων 
Τοπικό Πρότυπο 
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5.4 Επιχειρηματική προσέγγιση 

5.4.1 Βασικοί Στόχοι 

Το μοντέλο αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας ενός Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) μιας Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ). Στόχος 
είναι η ενσωμάτωση και ολοκλήρωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 
στους μηχανισμούς διοίκησης και στις μονάδες υγείας. Το ΟΠΣΥ θα συμβάλλει: 

 άμεσα: στην υποστήριξη των θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων και 
μεταρρυθμίσεων 

 έμμεσα: στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών στην αναδιοργάνωση των 
εσωτερικών διεργασιών και στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Η ενδυνάμωση των θεσμικών και οργανωτικών μεταρρυθμίσεων επιτυγχάνεται με: 

Την μηχανογραφική υποστήριξη των διαδικασιών της ΥΠΕ κατά την οργανωτική διάταξη που 
ορίζεται από τη τρέχουσα νομοθεσία (βλέπε κεφάλαιο 1 της παρούσας). 

 Την μηχανογραφική υποστήριξη των συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν τις 
προμήθειες υλικών όπως προδιαγράφονται στον νόμο  3580/2007 σχετικά με τις 
ρυθμίσεις θεμάτων προμηθειών. 

 Την βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Την δυνατότητα διαμόρφωσης συστήματος συνολικής παρακολούθησης απόδοσης του 
οργανισμού (performance management) 

 Την ορθολογική διαχείριση των υλικών πόρων και του συνολικού κόστους. 

 Τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υγειονομικών υπηρεσιών με 
ταυτόχρονη μείωση του κόστους αυτών 

 Την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς την αναδιοργάνωση των 
εσωτερικών διεργασιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ο στόχος αυτός αναμένεται να 
επιτευχθεί με: 

o Την ενοποίηση, συστηματική παρακολούθηση, διαχείριση και έλεγχος των 
δεδομένων (οικονομικά δεδομένα, επιχειρησιακά, οργανωτικά δεδομένα όπως 
προκαθορισμένα ραντεβού εξετάσεων , καθώς και ιατρικά δεδομένα) από τις 
μηχανογραφημένες νησίδες που θέτουν όρια στην λειτουργικότητα και την 
δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στον Πολίτη. 

o Την ενδυνάμωση της υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) της ΥΠΕ με στόχο την παροχή πληρέστερων υπηρεσιών στον Πολίτη, 
όπως η παροχή υπηρεσιών με την χρήση ασθενοκεντρικού λογισμικού,  μέσω 
Υποσυστήματος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών, η παροχή υπηρεσιών μέσω 
Διαδικτύου ή και την διαχείριση δεδομένων με την χρήση τεχνολογιών 
επιχειρηματικής ευφυίας (business intelligence) με σκοπό την υποστήριξη 
αποφάσεων (decision support) σε οικονομικά και διαχειριστικά αλλά και 
επιστημονικά θέματα. 

o Τη μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της ταχύτητας εξυπηρέτησης των 
εξεταζομένων και νοσηλευομένων με συνέπεια στην βελτίωση της πληροφόρησης 
των συναλλασσομένων και της ταχύτητας εξυπηρέτησής τους, και την 
ελαχιστοποίηση των λαθών. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

327 

o Την απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣΥ της ΥΠΕ με τη συνεχή ύπαρξη 
προσωπικού υποστήριξης της λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής, γεγονός 
που συνδυάζεται και αξιοποιείται και με την παράλληλη ένταξη και λειτουργία του 
Portal και της υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του πολίτη 

Εκτός από τους προαναφερθέντες σκοπούς και στόχους της ΥΠΕ σχετικά με την εξυπηρέτηση του 
πολίτη και την υποστήριξη της οργανωτικής δομής της ΥΠΕ, το έργο αποσκοπεί στην 
ενδυνάμωση του επαγγέλματος του ιατρού και του νοσηλευτή παρέχοντας νέα εργαλεία 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη διαχείριση τόσο της καθημερινής τους 
εργασίας όσο και των ερευνητικών δραστηριοτήτων που απορρέουν από αυτήν. Πιο συγκεκριμένα 
το έργο στοχεύει: 

 Στη διάχυση και αξιοποίηση της ιατρικής πληροφορίας για ερευνητικούς και 
στατιστικούς σκοπούς μέσω της αποτύπωσης των ιατρικών πρωτοκόλλων νοσηλείας και 
της παραγωγής επεξεργασμένης πληροφορίας μέσω του υποσυστήματος επιχειρηματικής 
ευφυΐας. 

 Στην χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τους ιατρούς και 
νοσηλευτές μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΥΠΕ και της πρόσβασης στο διαδίκτυο 
μέσω του δικτύου της δημόσιας διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Όλα τα νοσοκομεία και 
κέντρα υγείας της ΥΠΕ θα είναι κόμβοι πρόσβασης στο διαδίκτυο άρα και σημείο 
εκκίνησης για βιβλιογραφικές και άλλες αναζητήσεις (π.χ. MEDLINE, κλπ). 

5.4.2 Ανάγκες της πολιτείας 

Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται η δομή και το περιβάλλον των συναλλασσόμενων 
οντοτήτων ενός ΥΠΕ. 
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Σχήμα 67 Βασικές Οντότητες ΥΠΕ, Πηγή ΚτΠΑΕ 

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται όλες οι οντότητες καθώς και οι αναγκαίες εφαρμογές 
προκειμένου η ΥΠΕ να είναι σε θέση να παρέχει ένα πλήρες σύστημα υπηρεσιών υγείας και 
πρόνοιας προς τον πολίτη. Οι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς και Μονάδες Υγείας είναι τα 
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νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρεία και η κεντρική υπηρεσία της ΥΠΕ. Με 
αυτές τις οντότητες αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν πληροφορίες οι ασφαλιστικοί φορείς, το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, διάφοροι προμηθευτές, τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι 
οργανισμοί. Ο σχεδιασμός που αναλύεται στις αμέσως επόμενες παραγράφους αφορά το συνολικό 
σχεδιασμό της ΥΠΕ, μέρος του οποίου θα υλοποιηθεί στο παρόντα διαγωνισμό. 

Πιο αναλυτικά : 

1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:  

Οι νοσοκομειακές μονάδες έχουν το μεγαλύτερο βαθμό πολυπλοκότητας καθώς και την 
υποχρέωση διεκπεραίωσης υψηλού επιπέδου κλινικό και νοσηλευτικό έργο. Προκειμένου να είναι 
σε θέση οι νοσοκομειακές μονάδες να προσφέρουν τις αναγκαίες αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας 
και πρόνοιας προς τον πολίτη, να ελέγξουν τις ταμειακές τους ροές, και να μειώσουν δραστικά τις 
μη αναγκαίες ιατρικές πράξεις και χορηγήσεις φαρμάκων, πρέπει να υποστηρίξουν τις 
επιχειρησιακές λειτουργίες τους με ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου 
(ΟΠΣΝ) το οποίο αποτελείται από τα εξής: 

 διοικητικό-οικονομικό υποσύστημα 

 ιατρικό υποσύστημα 

 υποσύστημα διαχείρισης ασθενών 

Απαραίτητο θεωρείται επίσης και το πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων, το οποίο είναι και ο 
βασικός τροφοδότης του κλινικού ιατρικού φακέλου του νοσοκομείου. Ο ιατρικός φάκελος το 
ΟΠΣΝ ολοκληρώνεται με τα εξής υποσυστήματα: 

 διαχείριση του ακτινοδιαγνωστικού τμήματος (RIS) 

 διαχείριση των χειρουργείων και του αναισθησιολογικού τμήματος (OR) 

 διαχείριση των εντατικών μονάδων θεραπείας (ICU) 

 διαχείριση και αποθήκευση ιατρικών εικόνων (PACS ή miniPACS) 

 εφαρμογές τηλεϊατρικής (κατ’ οίκον φροντίδα, τηλεσυνδιάσκεψη, κλπ), κ.α.  

Επίσης, ως μονάδα υγείας ενός ολοκληρωμένου περιφερειακού συστήματος υγείας το νοσοκομείο 
τροφοδοτεί τις κεντρικές υπηρεσίες της ΥΠΕ και τον Υγειονομικό Χάρτη με επεξεργασμένη ή 
τυποποιημένη πληροφορία προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στρατηγικού χαρακτήρα. Με 
στόχο την ικανοποίηση αυτών των αναγκών, κάθε νοσοκομείο πρέπει να υποστηρίζεται από ένα 
υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence - ΒΙ) για την επεξεργασία των 
δεδομένων. Τέλος. η εφαρμογή διαχείρισης Βιοϊατρικής τεχνολογίας και facilities management 
έχει ένα σημαντικό ρόλο στην τροφοδότηση του υγειονομικού χάρτη. 

2. ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ:  

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) της ΥΠΕ καλύπτεται από Κέντρα Υγείας (ΚΥ) και τα 
Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ). Τα ΠΙ είναι αποκεντρωμένες μονάδες υγείας του ΚΥ της περιοχής και 
βασικό τους αντικείμενο είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρώτου βαθμού στη περιφέρεια, η 
άμεση εξέταση ασθενών και η παραπομπή τους σε νοσοκομειακή μονάδα, εφόσον απαιτείται.  

Τα Κέντρα υγείας σε σχέση με τα περιφερειακά ιατρεία διαθέτουν επιπλέον διαδικασίες 
εξωτερικών ιατρείων και πιθανόν ακτινοδιαγνωστικά και εργαστηριακά συστήματα, αναμένεται δε 
ναι είναι διοικητικά ανεξάρτητες μονάδες και να μην ανήκουν στα νοσοκομεία. Οι πληροφοριακές 
ανάγκες των Κέντρων Υγείας αποτελούνται από διοικητικό-οικονομικές εφαρμογές, πρωτοβάθμιο 
ιατρικό υποσύστημα (διαγνώσεις, πορίσματα, παραπομπές, εξετάσεις, κλπ) και διαχείριση 
εξωτερικών ασθενών. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του ιατρικού φακέλου 
απαιτούνται εφαρμογές τηλεϊατρικής (τηλε-επίσκεψη, συμβούλιο με εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό, επείγουσα ιατρική φροντίδα, κλπ) και πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων, εφόσον 
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υπάρχουν αναλυτές (βιοχημικοί, μικροβιολογικοί, κλπ) που απαιτούν διασύνδεση. Οι εφαρμογές 
ολοκληρώνονται με ένα σύστημα ΒΙ με στόχο τη τροφοδότηση της ΥΠΕ και του Υγειονομικού 
Χάρτη με τα απαραίτητα στοιχεία όπως π.χ. δείκτες υγείας, κλπ. Οι πληροφοριακές ανάγκες των 
ΠΙ είναι υποσύνολο αυτών των ΚΥ. Λόγω της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς των μονάδων 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τη μελλοντική ένταξη στο σύστημα υγείας και των 
προσωπικών ιατρών, είναι σκόπιμο οι εφαρμογές αυτές να υποστηριχθούν λειτουργικά μέσω ενός 
πληροφοριακού κέντρου δεδομένων στην ΥΠΕ στη λογική του μοντέλου ASP, δεδομένης και της 
ευκολίας που παρέχει στη συντήρηση του το εν λόγω μοντέλο. 

3. ΥΠΕ: Στην ΥΠΕ, εκτός των εφαρμογών της ΠΦΥ και των νοσοκομείων που περιγράφονται σε 
αντίστοιχη ενότητα, όπως προκύπτει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο, είναι αναγκαίο να 
υλοποιηθούν οι παρακάτω πληροφοριακές δομές: 

1. Υποσύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, το οποίο θα αυτοματοποιήσει ή θα 
επαναπροσδιορίσει μερικώς τις διαδικασίες των κεντρικών υπηρεσιών της ΥΠΕ 
(προμήθειες, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, διαχείριση εγγράφων, διαχείριση 
διαδικασιών – διαγράμματα ροών, κλπ) 

2. Υποσύστημα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών - διαχείρισης πολιτών / ασθενών, το 
οποίο θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται αιτήματα των πολιτών (ραντεβού, αιτήσεις, κλπ) 
τόσο μέσω διαδικτύου όσο και μέσω τηλεφώνου (Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πολιτών). 

3. Υποσύστημα του υγειονομικού χάρτη της χώρας, το οποίο θα τροφοδοτείται από όλες 
τις μονάδες υγείας (ΜΥ) και τα ιδρύματα πρόνοιας της ΥΠΕ. 

4. Υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας, το οποίο θα διαχειρίζεται τα πληροφοριακά 
δεδομένα των Μονάδων Υγείας της ΥΠΕ (αποθήκευση δεδομένων - data warehousing, 
εξόρυξη δεδομένων - data mining) προκειμένου να προκύπτουν τα αναγκαία στατιστικά 
στοιχεία και οι δείκτες διαχείρισης (score boarding) της ΥΠΕ που είναι απαραίτητα για 
τη στρατηγική πορεία του οργανισμού, διαφυλάσσοντας όπου απαιτείται (π.χ. αναφορές 
ιατρικού χαρακτήρα) την ανωνυμία των στοιχείων.  

5. Διαδικτυακή πύλη με υπηρεσίες της ΥΠΕ για τον πολίτη, η οποία δεν θα 
αλληλεπικαλύπτεται με τις δράσεις της κεντρικής πύλης Υγείας πρόνοιας και θα 
διασυνδεθεί σε αυτήν (συμπληρωματικές τοπικές πληροφορίες και κλείσιμο ραντεβού) 

6. Ολοκλήρωση όλων των ιατρικών φακέλων (νοσοκομεία, ΚΥ, κλπ) σε ένα ενιαίο φάκελο 
υγείας προκειμένου ο ιατρός να έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πλήρη δεδομένα 
που αφορούν τους ασθενείς του. Η ολοκλήρωση του φακέλου αυτή θα υλοποιηθεί βάσει 
των κεντρικών μελετών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης βάσει των 
υφιστάμενων διεθνών κωδικοποιήσεων (όπως για παράδειγμα RIM,CDA του HL7, το 
ENV13606-4 του CEN TC251, κλπ) και σε μακροχρόνιο χρονικό ορίζοντα. 

Η απάντηση στις ανάγκες της Πολιτείας θα επιτρέψει επίσης να γίνουν πράξη: 

 Η ενδυνάμωση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων, αφορά κατά κύριο λόγο το διοικητικό-
οικονομικό υποσύστημα. Συγκεκριμένα, παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότεροι 
στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέσα από την εφαρμογή του υποσυστήματος. 

 Ομαλή Λειτουργία Συστήματος ΟΠΣΥ. Το οικονόμο-διαχειριστικό υποσύστημα 
βρίσκεται στην βάση κάθε οργανισμού και ως τέτοιο πρέπει να εξασφαλίζει την ομαλή 
λειτουργία όλων των βασικών διαδικασιών που ακολουθούνται στα νοσοκομεία, στα 
κέντρα Υγείας, στα ΠΙ και στις Κεντρικές Υπηρεσίες ΥΠΕ. Επίσης, αυτονόητος στόχος 
για κάθε σύστημα καθημερινής λειτουργίας είναι να προσδίδει εκείνες τις ευκολίες στους 
χρήστες ώστε να βελτιώνει την παραγωγικότητα και να ευνοεί την άντληση απαραίτητων 
πληροφοριών. Έτσι, για παράδειγμα, θα πρέπει το σύστημα να συνδυάζει γραφικό 
περιβάλλον, απλότητα, συχνή χρήση defaults, υποδειγμάτων και προσεγμένους τρόπους 
μαζικής καταχώρησης στοιχείων. 
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 Η αποτελεσματική διαχείριση κόστους υπηρεσιών στην ΥΠΕ. Για την επίτευξη αυτού 
του στόχου είναι βασικό να κατανοηθεί ότι πρόκειται για ένα πληροφοριακό σύστημα 
ενός ενιαίου οργανισμού. Θα πρέπει να γίνει σεβαστό κατά την υλοποίηση του έργου ότι 
π.χ. τα λειτουργικά τμήματα του λογισμικού της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, της 
Αποθήκης, της κοστολόγησης του κάθε νοσοκομείου, θα μπορούν να λειτουργούν με 
ενιαίο τρόπο και ως μέρη ενός ενιαίου συστήματος. Επίσης, ως προϋπόθεση για να 
μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε «οικονομία κλίμακας», θα πρέπει κατά την 
παραμετροποίηση και εφαρμογή του λογισμικού, να γίνει χρήση ενιαίων κωδικοποιήσεων 
στα υλικά, στις προσφερόμενες υπηρεσίες, στην κατάστρωση των λογιστικών σχεδίων 
γενικής και αναλυτικής λογιστικής, καθώς και των κέντρων κόστους της κοστολόγησης. 

 Υποστήριξη αποτελεσματικής διαδικασίας διαχείρισης προμηθειών. Η 
αποτελεσματική διαχείριση προμηθειών είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες 
ελέγχου του κόστους. Για την αποτελεσματική υποστήριξη των προμηθειών, το λογισμικό 
θα πρέπει να διαθέτει δια-λειτουργικότητα μεταξύ των Νοσοκομείων, των Κέντρων 
Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και των Κεντρικών Υπηρεσιών ΥΠΕ σε ένα ενιαίο 
μοντέλο λειτουργίας, όπως αυτό περιγράφεται από τους εν ενεργεία Νόμους. Η απαίτηση 
αυτή αφορά κυρίως το λογισμικό της διαχείρισης προμηθειών αλλά και την 
λειτουργικότητα του λογισμικού των προϋπολογισμών. Το ζητούμενο στη διαχείριση των 
προμηθειών είναι η ύψιστη διαφάνεια, ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας 
οργανωμένης και στρωτής «ροής προμηθειών» βάσει του σχεδιασμού αυτού. Στόχος είναι 
επίσης η συστηματική και οργανωμένη ανάλωση των πόρων. Για να επιτευχθεί αυτό, το 
σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την αυτοματοποίηση όλου του κύκλου των 
προμηθειών και τον αποτελεσματικό έλεγχο στις προμήθειες των οποιοδήποτε ειδών 
(από φάρμακα έως ιατρικά μηχανήματα) καθώς και των υπηρεσιών. Επίσης, το σύστημα 
θα πρέπει να συντελέσει στην μείωση του χρόνου επεξεργασίας κάθε προμήθειας. 
Σημαντικότατος στόχος επίσης είναι η βέλτιστη συνεργασία με το δίκτυο προμηθευτών. 
Η δυνατότητα των μονάδων υγείας να διεκδικούν τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες με 
τους προμηθευτές τους αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετούν αυτούς χωρίς περιττές κινήσεις 
και αργοπορία. Η επιτυχία, στη διεκδίκηση συμφωνιών που είναι συμφέρουσες για τις 
μονάδες υγείας, δύναται να στηριχθεί σε ολοκληρωμένα δεδομένα που θα τηρούνται, για 
προηγούμενες συμφωνίες με προμηθευτές και ενημερωμένα δεδομένα που θα τηρούνται 
για τα προμηθευόμενα είδη και για είδη που μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικά άλλοι 
προμηθευτές. Στο πλαίσιο του ενιαίου μοντέλου λειτουργίας των προμηθειών το σύστημα 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αίτηση αγοράς από επιλεγμένα σημεία (στα 
νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα Υγείας κτλ.), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση 
σε λίστες από τα αγοραζόμενα είδη και πιθανόν στις διαθέσιμες συμφωνίες με 
προμηθευτές σε σχέση με τιμές κ.λπ. Σημαντική είναι επίσης η  δυνατότητα 
συγκέντρωσης των αιτημάτων για προμήθεια όλων των Μονάδων Υγείας στην ΥΠΕ, 
καθώς επίσης και συνεχής σύγκριση των μελλοντικών προμηθειών με τους αρχικά 
εγκεκριμένους προϋπολογισμούς προμηθειών. Η ΥΠΕ δύναται να εξοφλεί προμήθειες 
άλλων σημείων (π.χ. νοσοκομείων, ΚΥ κτλ.) ή να παραγγέλλει για λογαριασμό τους και 
να προτείνει τόπους παράδοσης στα σημεία που έχουν προκύψει ανάγκες.  

 Ευελιξία προσαρμογής σε οργανωτικές αλλαγές. Ο ανάδοχος πρέπει να προβλέψει την 
μελλοντική προσαρμογή του συστήματος σε οργανωτικές αλλαγές, όσον αφορά την 
διοικητικό-οικονομική διαχείριση. Οι αλλαγές αυτές απορρέουν από μεταρρυθμίσεις του 
Νομικού και Θεσμικού πλαισίου και της οργανωτικής δομής όπως αναφέρθηκαν σε 
προηγούμενη παράγραφο. Οι αλλαγές αυτές, αν ληφθούν υπόψη από την αρχή θα 
μπορούν να υποστηριχθούν με σχετικά εύκολο και οικονομικό τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, 
ο ρόλος των κεντρικών υπηρεσιών ΥΠΕ πιθανόν να ενισχυθεί σε φόρτο και όγκο 
εργασίας διεκπεραίωσης συναλλαγών (π.χ. πληρωμές, σχέσεις με προμηθευτές, 
ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλους συναλλασσόμενους) που σήμερα 
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διεκπεραιώνονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των νοσοκομείων. Η διοικητική μέριμνα 
των Κέντρων Υγείας και των «δορυφόρων αυτών», Περιφερειακών Ιατρείων, αποτελεί ένα 
ακόμη σημείο οργανωτικών αλλαγών και εξελίξεων που απαιτεί συνεχή υποστήριξη από 
το πληροφορικό σύστημα. Συνοψίζοντας, 

 Ενοποιημένη βέλτιστη διαχείριση πόρων (ανθρώπινων και υλικών). Ένα από τα 
πλεονεκτήματα της περιφερειακής συγκρότησης του ΕΣΥ είναι η δυνατότητα για 
βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων (κλινών, εργαστηρίων κ.ά.). Η 
δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των πόρων αυτών είναι βασική απαίτηση του 
συστήματος για να μπορέσει να αξιοποιηθεί προς την κατεύθυνση της βέλτιστης 
προσφοράς υπηρεσιών προς τον Πολίτη. 

 Να είναι το ΟΠΣΥ ασθενοκεντρικό και ο ασθενής να θεωρείται ως  μακροχρόνιος 
συνεργάτης στη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών υγείας. Με την υλοποίηση αυτού του 
στόχου από το ΟΠΣΥ στην ουσία δίνεται έμφαση στην λειτουργία του συστήματος προς 
την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του Πολίτη. Στο ΟΠΣΥ προφανώς περιέχονται 
πολλές οντότητες (entities) όπως το περιστατικό, η επίσκεψη του ασθενούς, τα 
οικονομικά στοιχεία και πολλές άλλες που συνδέονται με τα παραπάνω. Η απαίτηση 
στόχος είναι ότι η οντότητα του ασθενούς είναι η κεντρική οντότητα στο ΟΠΣΥ, και 
με την χρήση του ενός βασικού πρωτεύοντος κωδικού της οντότητας θα πρέπει να 
αποκτάται πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ανάλογα με τα δικαιώματα του 
κάθε χρήστη. Η επιλογή αυτή στοχεύει στην ολοκλήρωση των δεδομένων της ΥΠΕ 
μέσω του Ενιαίου Αριθμού Μητρώου Ασθενούς (ΕΑΜΑ) . Με αυτόν τον τρόπο θα 
υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης του Πολίτη και μέσα από αντίστοιχο υποσύστημα 
διαχείρισης Πολίτη/Ασθενή. Πέρα όμως από την εξυπηρέτηση του Πολίτη, η 
αρχιτεκτονική αυτή σε συνδυασμό με την περιφερειακή διάσταση του ΟΠΣΥ που 
περιγράφεται παρακάτω, αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες  θεραπείας αλλά και 
ενδυναμώνεται το σύστημα στις δυνατότητες διαχείρισης χρόνιων ασθενειών και 
προληπτικής ιατρικής φροντίδας. Τέλος, το θέμα αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο της 
ΥΠΕ ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων σε εθνική 
κλίμακα (εθνικός αριθμός μητρώου, ΑΜΚΑ, ή άλλο). Προκειμένου να καλυφθούν οι 
σημερινές ανάγκες αλλά και οι μελλοντικές εξελίξεις, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
διασφαλίσει τη δυνατότητα τήρησης πολλαπλών κωδικών ασθενούς στο μητρώο του κάθε 
ασθενή και να διατηρεί ελεύθερα πεδία για αυτή τη χρήση προκειμένου να καλυφθούν οι 
πιθανές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου (ΕΑΜΑ σε Εθνική κλίμακα με τη χρήση του 
ΑΜΚΑ). 

 το σύστημα πρέπει να αξιοποιεί την έννοια του περιστατικού (episode) στο πλαίσιο του 
μελλοντικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) εντός μιας μονάδας υγείας και 
σταδιακά μεταξύ των μονάδων υγείας και των βαθμίδων υγείας, ώστε σε κάθε επίσκεψη ή 
επαφή του πολίτη με το ΟΠΣΥ να υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός περιστατικού ο 
οποίος θα αναφέρεται στο μητρώο του ασθενή. Η έννοια του περιστατικού επιτρέπει τη 
τήρηση με συνεκτικό τρόπο όλων των στοιχείων των ασθενών (χρεώσεις, ραντεβού, κλπ) 
είτε πρόκειται για εσωτερικό ασθενή (νοσηλεία) είτε πρόκειται για εξωτερικό ασθενή 
(επίσκεψη σε εξωτερικά ή απογευματινά ιατρεία, επίσκεψη σε κέντρο υγείας ή 
περιφερειακό ιατρείο, κλπ).  

  Η υποστήριξη της περιφερειακής διάστασης του ΟΠΣΥ – Διασφάλιση Δια-
λειτουργικότητας. Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται σε ένα Νοσοκομείο ή Κέντρο 
Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ΥΠΕ 
(τηρουμένων των προϋποθέσεων της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων). Επίσης πρέπει να δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας των δεδομένων ενός 
ΥΠΕ με τα δεδομένα άλλου ΥΠΕ (με την χρήση προτυποποιημένης επικοινωνίας π.χ. 
HL7 ή άλλου προτύπου). 
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  Η ικανότητα να αποτελέσει τον κορμό επέκτασης της πληροφορικής στην ΥΠΕ. Ο 
στόχος είναι το ΟΠΣΥ να αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό, όπου είναι τεχνικά εφικτός 
καθώς και  οργανωτικά και οικονομικά συμφερότερος για η ΥΠΕ, την υφιστάμενη 
κατάσταση και υποδομή σε εφαρμογές πληροφορικής που βρίσκονται σε επιχειρησιακή 
λειτουργία στην ΥΠΕ. Ταυτόχρονα, η υποδομή θα πρέπει να είναι ικανή να ολοκληρώσει 
αργότερα σε δεύτερη φάση επιχειρησιακούς στόχους όπως η λειτουργία Ιατρικού 
φακέλου υγείας στο επίπεδο της ΥΠΕ αλλά και  στο εθνικό επίπεδο, όπως προβλέπεται 
και στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για το ΕΣΠΑ. 

 Η υποστήριξη των διαφορετικών μονάδων Υγείας. το ΟΠΣΥ καλείται να 
εξυπηρετήσει διαφορετικές μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας (νοσοκομεία, κέντρα 
Υγείας και περιφερειακά ιατρεία). Οι διαφορετικές αυτές μονάδες παρουσιάζουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά (διαφέρουν στις διαδικασίες, διαθέσιμα τμήματα, 
διαθεσιμότητα προσωπικού ΤΠΕ, πληροφορική υποδομή). Το ΟΠΣΥ καλείται με την 
χρήση των βέλτιστων λύσεων (ενδεικτικά αναφέρεται η αξιοποίηση των τεχνολογιών 
Διαδικτύου) να ολοκληρώσει με ενιαίο τρόπο την διατιθέμενη λειτουργικότητα. Για το 
σκοπό αυτό πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο τα υφιστάμενα πρότυπα και 
τεχνολογίες ανταλλαγής δεδομένων όπως περιγράφονται στο προτεινόμενο πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας..  

 Τυποποίηση και συμβατότητα με πρότυπα. Το σύστημα, πρέπει να είναι συμβατό με 
διεθνή πρότυπα και να υιοθετήσει μεθόδους τυποποίησης που συνάδουν στην ανταλλαγή 
δεδομένων μεταξύ των ΥΠΕ αλλά και ευρύτερα στην ζώνη της Ε.Ε., καθώς και στην 
έκδοση ποιοτικών και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. (όπως για παράδειγμα ICD-
Ιnternational Classification of Diseases, LOINC – Logical Observation Identifiers 
Names and Codes, v 2.08, κτλ.). Το ΥΥΚΑ. αναμένεται να καθορίσει τις απαιτούμενες 
πολιτικές σε επίπεδο κωδικοποιήσεων και Εθνικού Συνόλου Δεδομένων.  

 

5.4.3 Προϋποθέσεις και Εμπόδια 

5.4.3.1 Προσοχή στην άποψη των χρηστών 

Θα έλεγε κανείς ότι οι προϋποθέσεις ένταξης των δικτυακών υπηρεσιών σε μία μονάδα υγείας 
μπορούν να δοθούν από τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία.  Οι εργαζόμενοι δεν 
είναι που θα χρησιμοποιήσουν πρώτοι τις εφαρμογές; Οι προϊστάμενοι τμημάτων δεν γνωρίζουν 
καλύτερα από όλους τις ελλείψεις – δυσκολίες που δυσχεραίνουν την εύρυθμη καθημερινή 
λειτουργία;  Η ερώτηση ωστόσο «τι επιθυμούν / χρειάζονται οι επιμέρους μονάδες ενός 
νοσοκομείου;» αποτελεί μια αποπροσανατολιστική προσέγγιση που ανοίγει επικίνδυνους δρόμους, 
εφόσον κληθεί το ανθρώπινο δυναμικό της μονάδας να την απαντήσει.   

Η πραγματικότητα είναι ότι οι κατεξοχήν εμπλεκόμενοι στην καθημερινή διαδικασία 
παροχής ιατρικών υπηρεσιών, όχι μόνο δεν έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν αυτό που 
επιθυμούν, αλλά στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ιδέα για το τι μπορεί να είναι αυτό, πολύ 
συχνά δε και για το ότι θα μπορούσαν να επιθυμήσουν οτιδήποτε διαφορετικό / εξελιγμένο 
από αυτό που έχουν.  Εδώ έγκειται και η δυσκολία των αποκλειστικά bottom up μοντέλων 
σχεδιασμού και υλοποίησης. Από την άλλη, ο αποκλεισμός των καθ’ ύλη ενδιαφερομένων από τη 
διαδικασία, αν δεν είναι γελοία επιλογή, είναι το λιγότερο κουτή.  Κατά συνέπεια ΔΕΝ είναι 
δυνατόν να υλοποιηθεί ένα ΟΠΣΥ ΧΩΡΙΣ της συμμετοχή των τελικών χρηστών, οι οποίοι καλό 
είναι να εμπλέκονται από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού ενός έργου. Ποια είναι η απάντηση λοιπόν; 
Όπως πολλές φορές συμβαίνει, η απάντηση είναι τόσο προφανής που η διατύπωσή της περίπου 
ισοδυναμεί με σπατάλη μελάνης.. 
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Η αξία ενός συστήματος πληροφορικής βρίσκεται στην απλότητα διαχείρισης μιας πολύπλοκης 
διαδικασίας η οποία όχι μόνο είναι πραγματική αλλά έχει και πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως 
επαναληψιμότητα, προβλεψιμότητα, διάθεση μη παραγωγικού εργατοχρόνου.   

Είναι ίσως λοιπόν ευκολότερη μια προσέγγιση που κερματίζει την ερώτηση «τι χρειάζεται ο 
εργαζόμενος;» σε επιμέρους ερωτήσεις, όπως «θα μπορέσει το προσωπικό να εξοικειωθεί με τις 
νέες εφαρμογές;» ή «ποιος είναι ο αντίκτυπος στις διοικητικές διεργασίες;».  Συγκεκριμένοι δείκτες 
διευκολύνουν μια τέτοια προσέγγιση:  

 Χρηστικότητα: Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι ελκυστικές προς το ανθρώπινο δυναμικό 
που θα κληθεί να τις χρησιμοποιήσει.  Πώς θα αξιολογήσουμε τη χρηστικότητα μιας 
υπηρεσίας; Μέσα από επιμέρους στόχους όπως:  

o Ευκολία εκμάθησης 

o Ταχύτητα εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών         

o Μικρή συχνότητα λαθών των χρηστών  

o Υποκειμενική ικανοποίηση χρηστών 

o Διατήρηση της ικανότητας χρήσης με το χρόνο 

 Αποδοτικότητα  / Αποτελεσματικότητα:  Οι εφαρμογές θα πρέπει να έχουν ορατό 
αντίκτυπο στις διαδικασίες της μονάδας υγείας, τόσο για τον εργαζόμενο / χρήστη των 
υπηρεσιών όσο και για τη διοίκηση.  Πώς αξιολογείται η απόδοση / αποτελεσματικότητα 
των υπηρεσιών; Μέσα από την πλήρωση ή όχι προκαθορισμένων από τη διοίκηση 
στόχων. Ενδεικτικά: 

o Ταχύτητα ολοκλήρωσης ενεργειών 

o Αριθμός αυτοματοποιημένων διαδικασιών  
o Μείωση αριθμού ατόμων για την ολοκλήρωση διαδικασιών  

o Διάρκεια ολοκλήρωσης διαδικασιών 

o Βελτίωση της παραγωγικότητας με ταυτόχρονη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών χωρίς την παράλληλη αύξηση του κόστους 

o Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού της μονάδας υγείας 

 Οικονομική αποδοτικότητα: Οι εφαρμογές θα πρέπει να είναι οικονομικά συμφέρουσες, 
όχι τόσο από την άποψη της αξίας απόκτησης μιας εφαρμογής, όσο από τα οικονομικά 
οφέλη που θα προκύψουν λόγω της αρτιότερης διαχείρισης πόρων.  Πώς αξιολογείται η 
οικονομική αποδοτικότητα μιας εφαρμογής; Μέσα από τους εξής μετρήσιμους δείκτες:  

o Μείωση / εξάλειψη λαθών 

o Μη επαναληψιμότητα εργασιών  

o Μείωση του κόστους παροχής των υπηρεσιών ως προς το χρόνο, την προσπάθεια, 
τις ανθρωποώρες 

o Μείωση του κόστους προσωπικού που ασχολείται με συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. 
αρχειοθέτηση) 

o Το κόστος συντήρησης, επέκτασης ή αναβάθμισης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
κόστος αγοράς / εγκατάστασης της εκάστοτε εφαρμογής / τεχνολογικής λύσης 

 Ασφάλεια & Εμπιστευτικότητα:  Οι εφαρμογές θα πρέπει να συνδυάζουν τη 
διαθεσιμότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα της διαχείρισης των 
πληροφοριών. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εμποδίζουν τη μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση, είτε αυτή είναι τυχαία είτε προκλητή, στα δεδομένα που αποθηκεύουν / 
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διαχειρίζονται.  Πώς θα μετρήσουμε την ασφάλεια & εμπιστευτικότητα μιας εφαρμογής; 
Μέσα από την πλήρωση ή όχι μιας αλυσίδας δράσεων: 

o Υποστήριξη της διαθεσιμότητας και ακρίβειας των ιατρικών ή άλλων πληροφοριών 

o Πιστοποίηση χρηστών 

o Ταυτοποίηση χρηστών μέσω προηγμένων και αξιόπιστων τεχνολογικών μεθόδων 
(π.χ. με τη χρήση έξυπνων καρτών ή βιομετρικών μεθόδων αναγνώρισης ατόμων) 

o Ακεραιότητα της πληροφορίας 

o Μη δυνατότητα άρνησης της πληροφορίας 

o Προστασία των ασθενών από τη μη νόμιμη χρήση των προσωπικών τους 
πληροφοριών  

Όσο απλούστερη η λύση και όσο πιο πολύπλοκη η διαδικασία τόσο πιο «επιτυχημένο» το 
αποτέλεσμα.  Η πράξη έχει δείξει ότι ο βαθμός αποδοχής ενός νέου συστήματος πληροφορικής 
είναι σχεδόν κβαντικός (ή απορρίπτεται παντελώς – ας το ονομάσουμε κατάσταση Ø -  ή γίνεται 
αποδεκτό πλήρως – ας το πούμε κατάσταση 1).  

Η κατάσταση Ø είναι αυτό που περιμένει κανείς όταν: 

1. Το σύστημα εκκινεί από ζητήματα οικονομικο-λειτουργικής διαχείρισης 

2. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί εκτός ιατρικού περιβάλλοντος 

3. Οι χρήστες εκπαιδεύονται στη χρήση του συστήματος 

4. Το κόστος είναι ανάλογο του κόστους κατασκευής ενός καινούριου νοσοκομείου 

5. Το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του κόστους προμήθειας  

6. Η Διοίκηση δεν έχει πάρει η ίδια την πρωτοβουλία και δεν είναι αποφασισμένη να επιτύχει 
το έργο  

Η κατάσταση 1 είναι αυτή που περιμένει κανείς όταν: 

1. Το σύστημα εκκινεί από ζητήματα ιατρικής πράξης και λειτουργίας 

2. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί εντός του ιατρικού περιβάλλοντος και κατά προτίμηση από 
του ίδιους του επιστήμονες υγείας 

3. Οι χρήστες συμμετέχουν και διαμορφώνουν το σύστημα 

4. Το κόστος αποτελεί ένα μικρό ποσοστό του ετήσιου προϋπολογισμού προμηθειών του 
νοσοκομείου και η απόσβεσή του γίνεται σε ένα με τρία έτη 

5. Το συμβόλαιο συντήρησης δεν υπάρχει η ισοδυναμεί με το μισθό ενός (ή περισσοτέρων 
(αναλόγως μεγέθους) επιστημόνων πληροφορικής 

6. Η Διοίκηση έχει πάρει την πρωτοβουλία και ενεργά συμπαρίσταται στο έργο 

Προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι οι συνθήκες «Ø» είναι ικανές, ενώ οι «1» είναι αναγκαίες.  
Δηλαδή, η κατάσταση «Ø» επικρατεί εάν έστω και ΜΙΑ εκ των συνθηκών ικανοποιείται, ενώ η 
κατάσταση «1» επικρατεί εφόσον ΟΛΕΣ οι συνθήκες ικανοποιούνται.  Εάν έστω και μία εκ των 
συνθηκών «1» δεν ικανοποιείται, το σύστημα διολισθαίνει και πάλι στην κατάσταση «Ø», όπερ δεν 
είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το λόγο για τον οποίο οι αποτυχίες είναι περισσότερες από τις 
επιτυχίες!.  

5.4.3.2 Τα εμπόδια συνήθως δεν είναι τεχνολογικά αλλά λειτουργικά 
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Η εισαγωγή τεχνολογικών λύσεων σε οποιοδήποτε οργανισμό δεν αποτελεί πανάκεια, ούτε μπορεί 
καθεαυτή να διορθώσει δυσλειτουργίες ή άλλα προβλήματα.  Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 
κατηγορίες περιορισμών: τεχνολογικούς, οργανωτικούς, θεσμικούς. 

Τεχνολογικοί 

Παρά την αλματώδη ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η σημερινή τεχνολογική υποδομή απέχει 
πολύ από το επιθυμητό επίπεδο διευκόλυνσης χρηστών.  Αυτό είναι ιδιαίτερα αληθές για τους 
ιατρούς, των οποίων η εργασία χαρακτηρίζεται από πίεση χρόνου, ανάγκη χρήσης πολυσχιδών 
πληροφοριών και (πολλές φορές) περιορισμούς κίνησης και αίσθησης (π.χ. την εμπλοκή χεριών, 
προσήλωση βλέμματος).  Οι σημερινές συσκευές ιδιαίτερα όσον αφορά τις διεπαφές τους 
(interfaces) περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης με αποτέλεσμα να μην είναι 
συχνά αποτελεσματικές στο ιατρικό περιβάλλον.  Παρά την έντονη ερευνητική δραστηριότητα 
στον τομέα αυτό δεν αναμένονται ανατρεπτικές εξελίξεις για τα επόμενα πέντε χρόνια τουλάχιστον.   

Το θετικό με τους τεχνολογικούς περιορισμούς είναι ότι είναι γνωστοί εκ των προτέρων, σαφώς 
αναγνωρίσιμοι και επιτρέπουν ο σχεδιασμός να τους λάβει υπ’ όψη  του.  Έτσι, εφόσον κανείς 
γνωρίζει «τι μπορεί να κάνει» με την τεχνολογία που έχει, μπορεί να θέσει ρεαλιστικούς στόχους 
και να μη δημιουργήσει υπέρμετρες προσδοκίες που τελικά  θα μείνουν ανεκπλήρωτες.   

Οργανωτικοί 

 Μια μονάδα υγείας αποτελεί έναν πολύπλοκο όσο και ιδιαίτερο οργανισμό, η οργάνωση του 
οποίου θέτει αυξημένες απαιτήσεις.  Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Νοσοκομειακή Διοίκηση για 
παράδειγμα αποτελεί αυτόνομο επιστημονικό πεδίο.  Η πολυπλοκότητα αυτή δυσκολεύει και την 
αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών λύσεων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.  
Οργανωτικοί περιορισμοί τίθενται επίσης από τις συσχετίσεις των διαφόρων λειτουργικών 
μονάδων, περιλαμβάνοντας και τις φύσεις συνεργασίας των διαφορετικών ειδικοτήτων προσωπικού 
που δραστηριοποιούνται στο Νοσοκομείο.   

Οι οργανωτικοί περιορισμοί περιλαμβάνουν επομένως θέματα ωραρίου, αναγκών επικοινωνίας, 
διασποράς ευθύνης και κέντρων λήψης αποφάσεων, δυνατότητα (ή αδυναμία) εφαρμογής σχετικών 
πρωτοβουλιών, αδράνεια ή/και παγιωμένες συνθήκες που αντιστέκονται στην αλλαγή και 
γενικότερα οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με λειτουργικές διαδικασίες και το οποίο θέτει όρια που 
συμπιέζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.  Η αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων και η απάλειψη των 
αντίστοιχων περιορισμών μπορεί να επιτευχθεί με την ευρεία και ανοικτή ενημέρωση όλων των 
στελεχών και υπαλλήλων και την ενεργό συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις εισαγωγής των 
νέων συστημάτων.   

Αυτό όμως προϋποθέτει ότι σε επίπεδο Διοίκησης θα έχουν γίνει κατανοητές οι επιπτώσεις του 
εγχειρήματος, θα έχουν καταγραφεί οι οργανωτικές αδυναμίες και θα έχει επιτευχθεί υψηλό 
αίσθημα προσήλωσης και δέσμευσης / αφοσίωσης.  Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι τις 
περισσότερες φορές μικρές λεπτομέρειες είναι υπαίτιες  για την αποτυχία αξιοποίησης των 
τεχνολογικών λύσεων.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ζητήματα διαμόρφωσης χώρων 
φιλοξενίας εξοπλισμού  και δημιουργίας υποδομών τεχνολογικών λύσεων.  Οι λεπτομέρειες αυτές, 
που μπορεί να έχουν τη ρίζα τους ακόμη και σε ανθρώπινα συναισθήματα, επειδή συχνά δεν είναι 
ορατές εκ των προτέρων, πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, αλλά πάντοτε με προσοχή 
και αποφασιστικότητα. Οι περιορισμοί αυτής της κατηγορίας είναι αυτοί που απαιτούν πλήρη 
κινητοποίηση της Διοίκησης καθώς αυτός έχει τη δυνατότητα να επιληφθεί επί όλων των σχετικών 
ζητημάτων αλλά και την ευκαιρία και εξουσία να τα επιλύσει, κάτι που δεν ισχύει για τις άλλες δύο 
κατηγορίες περιοριστικών παραγόντων.   

Θεσμικοί 

Είναι κατανοητό ότι μια μονάδα υγείας δεν αποτελεί αυτόνομη μονάδα αλλά το μέρος ενός 
συνόλου και επομένως είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί με τους περιορισμούς που αυτό θέτει (π.χ. 
ΥΠΕ, κλπ).  Χαρακτηριστικά ζητήματα αυτής της κατηγορίας αποτελούν οι προσλήψεις 
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προσωπικού (πως να αξιοποιηθεί ένα σύγχρονο σύστημα, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχο προσωπικό ή 
για την πρόσληψή του απαιτούνται διαδικασίες χρονοβόρες και αναποτελεσματικές;), η 
επιμόρφωση / ενημέρωση, η κατανομή του προϋπολογισμού και γενικότερα η χρηματοδότηση, η 
νομοθεσία (π.χ. πρόβλεψη για SLA ή outsourcing) καθώς και τα λοιπά ζητήματα ασφαλείας, 
προστασίας του ατομικού απορρήτου και πνευματικών δικαιωμάτων.   

Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο δυσκολεύεται να παρακολουθήσει τις εξελίξεις των 
δυνατοτήτων της τεχνολογίας γενικότερα, και ο χώρος της υγείας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 
εξαίρεση.  Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα πηγάζει από την τεχνολογία των 
ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement).  Τα κέρδη που θα μπορούσαν να επιτευχθούν με την 
εκλογίκευση και παρακολούθηση των προσφορών προμηθευτών και από τις οικονομίες κλίμακας 
που οι κεντρικές προμήθειες προσφέρουν παραμένουν όνειρο για το Ελληνικό Σύστημα Υγείας, 
και παρά το άκρως ευνοϊκότερο νέο θεσμικό πλαίσιο. 

Αυτού του είδους οι περιορισμοί είναι οι δυσκολότεροι να ξεπεραστούν.  Απαιτούν υπουργικές ή 
κυβερνητικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες και αρκετές φορές νομοθετικές ρυθμίσεις.  Αυτές όχι 
μόνο είναι χρονοβόρες, αλλά συχνά δεν εκκινούν καν διότι το επίπεδο κατανόησης δεν είναι 
επιθυμητό, δεν υπάρχει κινητήρια δύναμη, διάθεση και διαδικασία και –εξ’ ίσου σημαντικό- 
υπάρχουν συμφέροντα τα οποία εναντιώνονται στην εξέλιξη με ζηλευτά δημιουργικές μεθόδους.  Η 
Διοίκηση δεν έχει πολλά όπλα.  Μπορεί όμως να α) αναγνωρίσει τους θεσμικούς περιορισμούς που 
θα επηρεάσουν την ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων του και να τους λάβει υπ’ όψη  
του κατά το σχεδιασμό,   β) ενημερώσει την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για τα προβλήματα και 
να απαιτήσει λύσεις   και  γ) εκκινήσει μαζί με συναδέλφους του που έχουν τα ίδια προβλήματα και 
τις ίδιες απόψεις και άλλους ενδιαφερόμενους την πρωτοβουλία ενημέρωσης και πίεσης για τις 
απαιτούμενες αλλαγές και βελτιώσεις στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο.   

5.5 Περιγραφή αρχιτεκτονικών κατευθύνσεων ενός ΟΠΣΥ 

5.5.1 Αρχιτεκτονική ΟΠΣΥ 

H κεντρική υπηρεσία της ΥΠΕ. Μπορεί να δρα ως κόμβος – συντονιστής για την ασφαλή 
πρόσβαση, ανταλλαγή και ολοκλήρωση της πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών μονάδων 
παροχής φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το Σύστημα 
Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων είναι επιθυμητό να είναι κοινό τουλάχιστον σε επίπεδο 
Νοσοκομείου. 

Οι εφαρμογές των μονάδων υγείας (εφαρμογές κεντρικής υπηρεσίας, εφαρμογές ΠΦΥ, εφαρμογές 
νοσοκομείων) αποτελούν υποσυστήματα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Υγείας της ΥΠΕ (ΟΠΣΥ), στο οποίο θα συνυπάρχουν κατά περίπτωση, νέες και υφιστάμενες 
εφαρμογές μέσω ενός συστήματος επικοινωνίας και διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων 
(πλαίσιο διαλειτουργικότητας). Η δομή και οι εφαρμογές του ΟΠΣΥ περιγράφονται αναλυτικά σε 
επόμενο κεφάλαιο. Για την τεχνική ολοκλήρωση των υπηρεσιών αυτών ενδείκνυται η κεντρική 
υπηρεσία της ΥΠΕ. να δρα ως ASP (Application Service Provider) για τις μονάδες ΠΦΥ που έχει 
στην εποπτεία του με τη δημιουργία του «Περιφερειακού Κέντρου Δεδομένων» (ΠΚΔ). 

Απαίτηση είναι να χρησιμοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ΤΠΕ για την παροχή 
του βέλτιστου αποτελέσματος προς τον οργανισμό στο μικρότερο δυνατό κόστος. Ακολούθως 
παρατίθενται ενδεικτικά τεχνολογίες κατευθύνσεις που θεωρούνται ως σημαντικές στην εν λόγω 
περίπτωση: 

 Τεχνολογία εξυπηρετητή - πελάτη πολλαπλών επιπέδων n-tier (client-server ή/και web) 
όπου το front end θα παρέχει υποχρεωτικά γραφικό περιβάλλον εργασίας (GUI). 
Ουσιαστικά προτείνεται η αξιοποίηση των σύγχρονων δομικών στοιχείων που 
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προσφέρονται σήμερα (database servers, application servers, κλπ) και των δυνατοτήτων 
που μπορούν να προσφέρουν τα  στοιχεία αυτά  (data replication, transaction 
processing, fail over and clustering, distributed database) στην αρχιτεκτονική του 
ΟΠΣΥ. Πληροφοριακά Συστήματα 2 επιπέδων (π.χ. βάση δεδομένων – εφαρμογές σε 
κοινό εξυπηρετητή ή εφαρμογές εξ ολοκλήρου εγκατεστημένες στα τερματικά) δεν 
προτιμούνται λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας τους ή του αυξανόμενου κόστους 
συντήρησης τους. 

 Υποστήριξη διαδικασιών ροής εργασιών και διαχείρισης εγγράφων, με στόχο την 
καλύτερη ενσωμάτωση των εφαρμογών και την δυνατότητα παραμετροποίησης 
διαφορετικών ροών εργασίας. 

 Δυνατότητα Data Warehousing στο ΠΚΔ. Ο σκοπός είναι  η ολοκλήρωση δεδομένων 
από διαφορετικές πηγές και η διασύνδεση με το υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας.  

 Ασφάλεια και κρυπτογράφηση δεδομένων. Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της 
προστασίας προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο, είναι 
σημαντική η υποστήριξη των τεχνολογιών κρυπτογράφησης και δικτυακών πρωτοκόλλων 
ασφαλούς επικοινωνίας καθώς και λειτουργικότητας διαφόρων δομικών στοιχείων (όπως 
π.χ. η βάση δεδομένων) Το πληροφοριακό σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
παρακολούθησης των εγγραφών τουλάχιστον σε επίπεδο βάσης δεδομένων  (audit trails), 
ώστε να αποτρέπεται η κακή χρήση των αποθηκευμένων πληροφοριών. Τέλος τα 
συστήματα ασφάλειας πρέπει να έχουν την δυνατότητα ολοκλήρωσης με ευρύτερους 
μηχανισμούς ασφάλειας όπως για παράδειγμα κρατικές υποδομές PKI (πχ 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ). 

 Εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, αναφορών, σχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών. 
Είναι γνωστό ότι τέτοιου μεγέθους πληροφοριακά συστήματα απαιτούν συνεχή εξέλιξη 
και παραμετροποίηση. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δείξει την τεχνολογική 
αυτοτέλεια της προσφερόμενης λύσης και με ποιο τρόπο και με ποια εργαλεία ο φορέας 
θα καλύψει μέρος των αναγκών του αυτοτελώς (αξιοποιώντας το επιστημονικό του 
δυναμικό)   

 Δημιουργία ασθενοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος ώστε ο ασθενής να 
θεωρείται ως  μακροχρόνιος συνεργάτης στη διαδικασία της παροχής υπηρεσιών υγείας. 
Η απαίτηση - στόχος είναι ότι η οντότητα του ασθενούς είναι η κεντρική οντότητα 
στο ΟΠΣΥ, και με την χρήση του ενός βασικού πρωτεύοντος κωδικού της 
οντότητας θα πρέπει να αποκτάται πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ανάλογα 
με τα δικαιώματα του κάθε χρήστη. Με βάση τη τρέχουσα νομοθεσία ο αριθμός 
αυτός θα είναι τελικά ο ΑΜΚΑ. Η επιλογή αυτή στοχεύει στην ολοκλήρωση των 
δεδομένων της ΥΠΕ μέσω του Ενιαίου Αριθμού Μητρώου Ασθενούς (ΕΑΜΑ). Το 
στοιχείο αυτό αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΥΠΕ ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων σε εθνική κλίμακα (ΑΜΚΑ, ή και άλλο). 
Προκειμένου να καλυφθούν οι σημερινές ανάγκες αλλά και οι μελλοντικές εξελίξεις, θα 
πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα τήρησης πολλαπλών κωδικών ασθενούς στο 
μητρώο του κάθε ασθενή και η τήρηση ελεύθερων πεδίων για αυτή τη χρήση 
προκειμένου να καλυφθούν οι πιθανές αλλαγές του θεσμικού πλαισίου. 

 Η αρχιτεκτονική πρέπει να αξιοποιεί την έννοια του περιστατικού (episode) στο 
πλαίσιο του μελλοντικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) εντός μιας μονάδας 
υγείας και σταδιακά μεταξύ των μονάδων υγείας και των βαθμίδων υγείας, ώστε σε κάθε 
επίσκεψη ή επαφή του πολίτη με το ΟΠΣΥ να υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός 
περιστατικού ο οποίος θα αναφέρεται στο μητρώο του ασθενή. Η έννοια του 
περιστατικού επιτρέπει τη τήρηση με συνεκτικό τρόπο όλων των στοιχείων των ασθενών 
(χρεώσεις, ραντεβού, κλπ) είτε πρόκειται για εσωτερικό ασθενή (νοσηλεία) είτε πρόκειται 
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για εξωτερικό ασθενή (επίσκεψη σε εξωτερικά ή απογευματινά ιατρεία, επίσκεψη σε 
κέντρο υγείας ή περιφερειακό ιατρείο, κλπ). 

 Το ΟΠΣΥ θα πρέπει να βασίζεται σε ένα Εθνικό πλαίσιο κωδικοποιήσεων. Μέχρι και 
σήμερα το πλαίσιο αυτό δεν υπάρχει αν και είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες του 
προτεινόμενου μοντέλου.  

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την διάρθρωση του ΟΠΣ της ΥΠΕ σε τμήματα λογισμικού.  

Νοσοκομεία ΠεΣΥ

Άλλες οντότητες
(δεν αφορούν υλοποίηση συστημάτων σε αυτό το έργο)

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
(ΚΥ και τα δορυφορικά αυτών ΠΙ)

Διοικητικό- Οικονομικό
Υποσύστημα (ERP)

Διαχείριση Ασθενών

Ιατρικό υποσύστημα

Εξειδικευμένα συστήματα
Διαχ. ακτινοδιαγνωστικού
(RIS)
Διαχ. Χειρουργείων (OR)
Διαχ. ΜΕΘ (ICU)

Πληροφοριακό σύστημα
εργαστηρίων (LIS)

[τμήμα έργου 2]

Βιοϊατρική
Τεχνολογία

(ΒΙΤ)
[τμήμα
έργου 3]

Τηλεματικές
Τεχνολογίες

Business
Intelligence

Τηλεματικές Τεχνολογίες

Business
Intelligence

Πληροφοριακό σύστημα
εργαστηρίων (LIS)

Ιατρικό υποσύστημα

Διαχείριση Ασθενών

Διοικητικό- Οικονομικό
Υποσύστημα (ERP)

Διοικητικό- Οικονομικό
Υποσύστημα (ERP)

Business Intelligence

Εφαρμογές
Πρόνοιας

Ηλεκτρονικός Φάκελος
Υγείας Πολιτών

Υγειονομικός
Χάρτης

Διαδικυακή
Πύλη (Portal)

Τηλεφωνική
Εξυπηρέτηση

Πολιτών

Υπουργείο Ασφαλιστικοί
φορείς, λοιποί
οργανισμοί

Προμηθευτές
Εφαρμογές
Πρόνοιας

Υγειονομικός
Χάρτης

Διαδικυακή
Πύλη (Portal)

Business
Intelligence

Άλλα ΠεΣΥ

Τηλεματικές
Τεχνολογίες (Κατ'
οίκον νοσηλεία

Ανταλλαγή
δεδομένων
(HL7, κλπ)

Σημείωση: Οι διαγραμισμένες περιοχές δεν αφορούν εφαρμογές
που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου τμήματος
έργου Οι τηλεματικές εφαρμογές αφορούν πιλοτική εφαρμογή.  

Σχήμα 68 Αναλυτικό Διάγραμμα ΟΠΣΥ. Πηγή: τεύχος διακήρυξης του ΟΠΣ ΠεΣΥΠ Β’ Κεντρικής Μακεδονίας, 
ΚτΠΑΕ, 2003 

Το ΟΠΣ της ΥΠΕ στη πλήρη ανάπτυξη του μοντέλου απαρτίζεται από τα παρακάτω 
υποσυστήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμιά από τις υλοποιήσεις που έγιναν μέσω της ΚτΠΑΕ 
δεν προτάθηκε για υλοποίηση το σύνολο του μοντέλου. Το γεγονός αυτό συνέβη καθώς υπήρχαν 
παράγοντες ωριμότητας των φορέων και δέσμευσης χρηματικών πόρων που κατά περίπτωση δεν 
ταυτιζόταν με το προτεινόμενο μοντέλο. Τα υποσυστήματα του μοντέλου είναι: 

 Το Διοικητικο-οικονομικό υποσύστημα 

 Το υποσύστημα διαχείρισης ασθενών 

 Το ιατρικό υποσύστημα  
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 Υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business intelligence)  

 Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων 

 Σύστημα διαχείρισης βιοϊατρικής τεχνολογίας 

 Υποσύστημα διαχείρισης πολίτη / ασθενούς  - Υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
πολιτών  

 Δικτυακή πύλη της ΥΠΕ 

 Το υποσύστημα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων (middleware 

 Σύστημα διαχείρισης και αρχειοθέτησης εικόνων (ιστορικό αρχείο) 

 

Τα ΟΠΣ της ΥΠΕ θα πρέπει να έχει την δυνατότητα διασυνδεσιμότητας με μελλοντικά 
εξειδικευμένα υποσυστήματα μονάδων όπως: 

 Σύστημα διαχείρισης Χειρουργείων και αναισθησιολογικού τμήματος 

 Σύστημα παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων ασθενών (Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, κλπ) 

 Σύστημα διαχείρισης απεικονιστικού τμήματος 

 Εξειδικευμένες κλινικές εφαρμογές 
 Εφαρμογές Τηλεϊατρικής 
 Συστήματα διαχείρισης κατ’ οίκον θεραπείας και προ-νοσοκομειακής φροντίδας 

 

5.5.2 Επιμέρους ειδικές αρχιτεκτονικές 

5.5.2.1 Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων  

Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφεται η προτεινόμενη αρχιτεκτονική του συστήματος η οποία 
προκρίνει την τοπική αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σε κάθε μονάδα υγείας. Σε 
γενικές γραμμές το ΠΣΕ πρέπει να λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σε 
επίπεδο ΥΠΕ, και να συνεργάζεται αρμονικά μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων με το 
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της ΥΠΕ (όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω). 

Βάσει του παρακάτω διαγράμματος δεν υπάρχουν περιορισμοί στις τεχνολογικές του κατευθύνσεις, 
αρκεί το προτεινόμενο πληροφοριακό σύστημα να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που αναλύονται 
σε επόμενα κεφάλαια της παρούσης. Είναι ωστόσο απαίτηση το περιβάλλον εργασίας των χρηστών 
να είναι γραφικό και φιλικό, ενώ τεχνικά απαιτείται το προσφερόμενο ολοκληρωμένο σύστημα να 
είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής..  

 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

340 

ΣΥZΕΥΞΙΣ

ΣΥZΕΥΞΙΣ
Ανάγνωση

Αποτελεσμάτων

Υγειονομικός Χάρτης

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
- ΚΥ

Αυτόματη Σύνδεση με Αναλυτές

Διευθυντής

Γραμματεία -
παραλαβή
δειγμάτων

Εξυπηρετητής
 Πληροφοριακού
Συστήματος
Εργαστηρίων

Κεντρική
Γραμματεία

Εξυπηρετητής
 Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού
Συστήματος
Νοσοκομείου

(ή υποσύστημα ΟΠΣΠεΣΥ) Διοίκηση
Αναφορές
Στατιστικά

Αναφορές
Στατιστικά

Λήψη Δειγμάτων Ανάγνωση
αποτελεσμάτων

Πρόμήθειες

Άλλες εφαρμογές
Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό
Σύστημα ΠεΣΥ

Πληροφοριακό
Κέντρο

Δεδομένων
ΠεΣΥ

Κλινική / Τμήμα 1

Κλινική / Τμήμα ...Ν

Εξωτερικά Ιατρεία

Αναφορές
Στατιστικά

LAN - Εργαστήριο 1

LAN - Εργαστήριο 2

LAN - Εργαστήριο...Ν

Εργαστηριακός Τομέας

 LAN - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 1

LAN - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 2

LAN - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ...Ν

HL7

H
L7

HL7

ΠεΣΥ

 
Σχήμα 69 Αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων, Πηγή: τεύχος διακήρυξης του ΟΠΣ ΠεΣΥΠ Β’ 

Κεντρικής Μακεδονίας, ΚτΠΑΕ, 2003 

 

5.5.2.2 ΠΣ Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

Ο τομέας της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΒΙΤ) αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες των 
υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα αυτό που επιδιώκεται είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου 
διαχείρισης των υπηρεσιών της ΒΙΤ για την ΥΠΕ. Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται η υλοποίηση ενός 
πληροφοριακού συστήματος στα Τμήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΤΒΙΤ) των νοσοκομείων και 
στην κεντρική υπηρεσία της ΥΠΕ., το οποίο θα ενσωματώνει τις πληροφορίες για τον ιατρικό 
εξοπλισμό όλων των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας με σκοπό τη παροχή πληροφοριών για 
την ΥΠΕ. σε θέματα που αφορούν στο κτηματολόγιο ιατρικών μηχανημάτων, στις ανάγκες 
προμηθειών νέων μηχανημάτων, στη διαχείριση δυσμενών περιστατικών, κλπ. 

Η προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου και παράλληλα ακριβού εξοπλισμού στις μονάδες 
παροχής υπηρεσιών υγείας δεν εξασφαλίζει από μόνη της τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση 
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των ιατρικών συσκευών για τον ασθενή. Αντίθετα, η συνθετότητα των νέων τεχνολογιών εισάγει 
ουσιαστικά προβλήματα οικονομικής διαχείρισης, τεχνικής υποστήριξης και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ασφάλειας του εξοπλισμού. Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών υγείας μέσω της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των ιατρικών μηχανημάτων, της 
μείωσης των χρόνων συντήρησης, του ελέγχου των δυσμενών περιστατικών και της διαρκούς 
αναβάθμισης και εξέλιξης της βιοϊατρικής υποδομής της ΥΠΕ.. Επίσης, η ορθολογική επιλογή και 
κατανομή των ιατρικών συσκευών αναμένεται να οδηγήσει στη βελτιστοποίηση της χρήσης των 
οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων σε περισσότερα του ενός επίπεδα.  

Οι λειτουργικές ενότητες του πληροφοριακού συστήματος που απαιτούνται από τον ανάδοχο για 
την υλοποίηση του έργου είναι: 

 Υποστήριξη ως προς την αγορά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Καθορισμός 
προδιαγραφών  αγοράς και ανανέωσης εξοπλισμού, διαδικασίες αγοράς και παραλαβής) 

 Καταγραφή και Αρχειοθέτηση του κτηματολογίου του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 
με ενιαία κωδικοποίηση ακολουθώντας διεθνή πρότυπα ονοματολογίας (UMDNS του 
ECRI, Global Medical Device Nomenclature – GMDN, ή αντίστοιχης νεότερης, και 
τροποποιήσεις της σύμφωνα με CEN/TC 257) και των κατευθύνσεων του ΥΥΚΑ. 

 Καταγραφή και προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης (πρωτόκολλα συντήρησης) 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 

 Διαδικασίες επισκευών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 
 Διαδικασίες περιοδικών ελέγχων (Έλεγχοι ασφάλειας, Ηλεκτρική ασφάλεια, Έλεγχοι 
ποιότητας) Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 

 Διαδικασίες Διαχείρισης Συμβάσεων Συντήρησης και Εποπτείας Διεξαγωγής Ελέγχων 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 

 Διαχείριση Δυσμενών Περιστατικών (αποστολή δεδομένων στην αρμόδια αρχή) 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 

 Βασική εκπαίδευση στη λειτουργία Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 

 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (δείκτες) και υλοποίηση υποσυστήματος παραγωγής 
στατιστικών αναφορών 

Οι παραπάνω διαδικασίες περιγράφονται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο της παρούσης. Οι 
τελικές λειτουργικές προδιαγραφές πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά σε συνεργασία με τον 
προϊστάμενο ΒΙΤ του κάθε νοσοκομείου κατά την διάρκεια της φάσης καταγραφής των 
λειτουργικών προδιαγραφών, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση εφαρμογών 
και τις ανάγκες της ΥΠΕ για ενιαία αντιμετώπιση (ενιαίο μητρώο τεχνολογικού εξοπλισμού) σε 
όλες τις μονάδες υγείας της ΥΠΕ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχείριση δυσμενών περιστατικών 
(επαγρύπνηση). Σύμφωνα με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν σε ένα μηχάνημα 
προκληθεί βλάβη που έχει ως αποτέλεσμα θάνατο, τραυματισμό ή πιθανότητα θανάτου, πρέπει να 
ενημερώνονται όλοι όσοι χρησιμοποιούν το ίδιο μηχάνημα. Η αρμόδια αρχή επαγρύπνησης στην 
Ελλάδα είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων στον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα 
MEDURES (Medical Device User Reporting System) όπως απαιτείται σύμφωνα με τις 
Υπουργικές Αποφάσεις Εναρμόνισης ΔΥ7/2351 ΦΕΚ 639Β 26-8-1998 άρθρο 8 και ΔΥ7/οικ. 
2480 ΦΕΚ 679Β/ 13-9-1998 άρθρο 8.  

Η υλοποίηση του υποσυστήματος έχει τα παρακάτω αναμενόμενα οφέλη για την ΥΠΕ. και τον 
Πολίτη: 

 Απρόσκοπτη λειτουργία ιατρικών μηχανημάτων και συνεχής έλεγχος αυτών 

 Μείωση και καταγραφή των δυσμενών περιστατικών 
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 Βέλτιστη κατανομή των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων και προσδιορισμός των 
αντίστοιχων αναγκών 

 Έλεγχος του κόστους συντήρησης και των διαδικασιών προμήθειας και αντικατάστασης 
εξοπλισμού 

 Απρόσκοπτη ενημέρωση του κτηματολογίου των ιατρικών συσκευών (μελλοντική 
διασύνδεση με τον Υγειονομικό Χάρτη της χώρας) 

 Η δημιουργία μηχανισμού επαγρύπνησης στην ΥΠΕ σχετικά με ατυχή περιστατικά που 
οφείλονται σε ιατρικά μηχανήματα και μόνο 

 Η βέλτιστη κατανομή του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στην ΥΠΕ 

 Η τήρηση δεικτών ποιότητας σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού 

 Η μείωση του μη παραγωγικού χρόνου λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων λόγω 
βλάβης ή συντήρησης (down times) 

Η αρχιτεκτονική του υποσυστήματος περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΝΓΝ Αγ. Δημήτριος
Θεσσαλονίκης

ΝΓΝ Βέροιας ΝΓΝ Γιαννιτσών ΝΓΝ Έδεσσας

ΝΓΝ Κατερίνης

ΝΓΝ Κεντρικό
Θεσσαλονίκης

ΝΓΝ Νάουσας

Νοσοκομείο Ειδικών
Παθήσεων

Θεσσαλονίκης

ΠΓΝ
Θεσσαλονίκη Γ.
Παπανικολάου

Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο
Πέτρας
Ολύμπου

Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης

Π.Γ.Ν.
"Παπαγεωργίου"

Κεντρική Υπηρεσία του ΠεΣΥ
(Αναφορές στη Διοίκηση -

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας)

Άλλοι φορείς -
Υπουργείο Υγείας
και Πρόνοιας

 
Σχήμα 70 Σημεία παροχής υπηρεσιών ΒΙΤ και διασύνδεση τους, Πηγή: τεύχος διακήρυξης του ΟΠΣ ΠεΣΥΠ Β’ 

Κεντρικής Μακεδονίας, ΚτΠΑΕ, 2003 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

343 

Βάσει του παραπάνω διαγράμματος δεν υπάρχει περιορισμός στις τεχνολογικές του κατευθύνσεις, 
αρκεί το προτεινόμενο πληροφοριακό σύστημα να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που αναλύονται 
στη παρούσα. Ωστόσο, ενδείκνυται η εφαρμογή να λειτουργεί κεντρικά στη Κεντρική Υπηρεσία 
της ΥΠΕ και μέσω του VPN (πχ ΣΥΖΕΥΞΙΣ), να έχουν πρόσβαση χρήστες από όλες τις μονάδες 
υγείας με τα κατάλληλα δικαιώματα, π.χ. μέσω ενός Web browser. Με τον τρόπο αυτό λύνονται 
ζητήματα υποστήριξης και συντήρησης, ενώ δημιουργούνται ιδανικότερες συνθήκες ενημέρωσης 
των βιβλιοθηκών και των κωδικοποιήσεων του συστήματος. Εναλλακτικά θα μπορούσε να 
υπάρχουν τοπικές εγκαταστάσεις στα νοσοκομεία και την κεντρική υπηρεσία οι οποίες θα 
διασυνδέονται μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα 
της ΥΠΕ.  

Όσον αφορά τη δικτυακή διασύνδεση των μονάδων υγείας, αυτή θα βασιστεί πάνω στο Ιδεατό 
Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) της Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», το οποίο λειτουργεί από το 
2004. Το VPN αυτό καλύπτει πλήρως τη διασύνδεση των διαφορετικών μονάδων υγείας μεταξύ 
τους.  

 

5.5.2.3 Σύστημα RIS/PACS 

Το σύστημα RIS/PACS αποτελείται από πολλά επιμέρους υποσυστήματα και εφαρμογές τα οποία 
είναι συνδεδεμένα σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Στα πλαίσια της ασθενοκεντρικής προσέγγισης του 
μοντέλου, το σύστημα θα διασυνδέεται με τα υπόλοιπα υποσυστήματα μιας μονάδας υγείας ώστε 
να παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες και να αποφεύγονται διπλοκαταχωρήσεις κλπ. 

 

 
Σχήμα 71 Σχήμα αρχιτεκτονικής RIS/PACS 
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Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει μια τυπική διάταξη ενός συστήματος RIS/PACS (παράδειγμα). 
Το σύστημα αυτό καλύπτει τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω αυτοματοποιώντας τον 
προγραμματισμό των εξετάσεων που έχουν ζητηθεί, τη λήψη των εικόνων από τα ιατρικά 
μηχανήματα, και την ηλεκτρονική αποθήκευση, αρχειοθέτηση επεξεργασία και διανομή των 
εικόνων και των λοιπών αποτελεσμάτων των εξετάσεων τόσο σε σταθμούς διάγνωσης και κλινικής 
επισκόπησης, όσο και σε τερματικά των χρηστών του ΟΠΣΝ (μέσω web server). Κύρια απαίτηση 
είναι η χρησιμοποίηση διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλλων (πχ DICOM, HL7, IHE) όπου 
απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η διαλειτουργικότητα και η 
επεκτασιμότητα του συστήματος και η χρήση ανοικτής αρχιτεκτονικής. Τα κύρια μέρη του 
συστήματος είναι τα ακόλουθα: 

 Δίκτυο Επικοινωνίας: Το σύστημα RIS/PACS χρησιμοποιεί ένα τοπικό δίκτυο 
υπολογιστών (LAN) για τη μεταφορά των δεδομένων μεταξύ των ιατρικών μηχανημάτων, 
των εξυπηρετητών του συστήματος και των σταθμών εργασίας. Λόγω του σημαντικού 
όγκου δεδομένων που μεταφέρει συνήθως χρησιμοποιείται ένα ξεχωριστό τοπικό δίκτυο, 
το οποίο διασυνδέεται με τα υπόλοιπα δίκτυα του Νοσοκομείου, απομονώνοντας τον 
εσωτερικό του φόρτο. 

 Απόκτηση Εικόνας: Αφορά τη συλλογή των παραγόμενων εικόνων από τα ιατρικά 
μηχανήματα (αξονικός τομογράφος, μαγνητικός τομογράφος, γ-camera, CR, κλπ). Για 
να είναι δυνατή η ψηφιακή επεξεργασία και αποθήκευση των εικόνων είναι απαραίτητο 
είτε αυτές να παράγονται σε ψηφιακή μορφή από τα αντίστοιχα μηχανήματα είτε να 
χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός ψηφιοποίησης (π.χ. film scanners). Για την επίτευξη της 
διασύνδεσης όλος ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι συμβατός με το 
πρότυπο DICOM ούτως ώστε η απόκτηση και η μεταφορά των εικόνων από τα 
μηχανήματα στους servers και το υποσύστημα αποθήκευσης να γίνεται τυποποιημένα. Σε 
περίπτωση που κάποιο από τα μηχανήματα δεν είναι συμβατό με το χρησιμοποιούμενο 
πρότυπο, απαιτείται η χρήση κατάλληλου interface για τη μετατροπή της εικόνας ώστε 
να καταστεί συμβατή με το προτεινόμενο βασικό πρότυπο Ως επιπλέον αποτέλεσμα της 
διασύνδεσης, τα μηχανήματα μπορούν να λαμβάνουν τα στοιχεία του ασθενή και της 
εξέτασης απευθείας από τη Βάση Δεδομένων του συστήματος RIS/PACS μειώνοντας το 
χρόνο διενέργειας της εξέτασης και αποφεύγοντας τα λάθη χειροκίνητης καταχώρησης 
των στοιχείων. Μετά την επεξεργασία των κασετών ή εικόνων (ψηφιακή λήψη εικόνων, 
σάρωση εικόνων ή εμφάνιση κασετών φωσφόρου) οι εικόνες αποστέλλονται μέσω του 
Δικτύου PACS στο υποσύστημα αποθήκευσης και αρχειοθέτησης.  

 Διαχείριση Εργασιών Απεικονιστικών Εργαστηρίων – Εικόνων. Οι εφαρμογές αυτές 
μπορούν να είναι είτε ως ξεχωριστά υποσυστήματα είτε ενοποιημένες. Στην πρώτη 
περίπτωση είναι απαραίτητο να υπάρχει διασύνδεση μεταξύ της εφαρμογής RIS 
(διαχείριση εργασιών) και της εφαρμογής διαχείρισης εικόνων του PACS ώστε να 
υπάρχει αμφιμονοσήμαντη συσχέτιση όλων των στοιχείων του κάθε ασθενή 
(δημογραφικά στοιχεία, εξετάσεις, εικόνες, πορίσματα). Στη δεύτερη περίπτωση υπάρχει 
κοινή βάση δεδομένων και επομένως η συσχέτιση γίνεται αυτόματα από την εφαρμογή. 
Η λειτουργικότητα των εφαρμογών αυτών περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. Σε 
γενικές γραμμές η εφαρμογή RIS είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της ροής εργασιών 
(workflow) και την επικοινωνία με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του ΟΠΣΝ  ώστε να 
λαμβάνονται για παράδειγμα τα στοιχεία του ασθενή και οι παραγγελίες εξετάσεων, να 
αποστέλλονται τα πορίσματα, να γίνονται οι χρεώσεις των πράξεων κλπ, ενώ η εφαρμογή 
διαχείρισης εικόνων είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, διαχείριση και διακίνηση των 
εξετάσεων από και προς τα ιατρικά μηχανήματα, τα υποσυστήματα αποθήκευσης και τα 
υποσυστήματα επισκόπησης και επεξεργασίας.  
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 Αποθήκευση – Αρχειοθέτηση Εξετάσεων.  Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου όγκου των 
παραγόμενων εικόνων, η αποθήκευση και αρχειοθέτηση των εξετάσεων (εικόνες, 
πορίσματα, κλπ) απαιτεί ιδιαίτερο σχεδιασμό. Συνήθως χρησιμοποιείται  ένα ιεραρχικό 
σύστημα αποθήκευσης με 3 επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο (short-term online) 
αποθηκεύονται οι πιο πρόσφατες εξετάσεις για τις οποίες απαιτείται άμεση πρόσβαση ανά 
πάσα στιγμή. Σε αυτό το επίπεδο για παράδειγμα φυλάσσονται οι νέες εξετάσεις, όσες 
εξετάσεις δεν έχουν ακόμα διαγνωστεί, οι εξετάσεις των ασθενών που νοσηλεύονται στο 
Νοσοκομείο κλπ. Στο δεύτερο (και συνήθως πιο αργό) επίπεδο (long-term online ή near 
on-line) φυλάσσονται και αρχειοθετούνται παλαιότερες εξετάσεις (π.χ. των τελευταίων 
τριών ετών), ενώ υπάρχει και ένα τρίτο off-line επίπεδο όπου απαιτείται επέμβαση 
χρήστη για τη φόρτωση των εικόνων στο δεύτερο επίπεδο. Η λογική του δευτέρου και 
του τρίτου επιπέδου είναι να αρχειοθετούνται οι εικόνες για όσο χρειάζεται, λαμβάνοντας 
υπόψη και το λόγο κόστος / όφελος. 

 Διανομή και Επισκόπηση Εξετάσεων. Για την επισκόπηση ή/και επεξεργασία των 
εικόνων των εξετάσεων που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα χρησιμοποιούνται εν γένει 
τρία είδη σταθμών εργασίας. Ο Πρωτεύων (ή Διαγνωστικός) διαθέτει δύο ή τέσσερις 
ασπρόμαυρες οθόνες υψηλότατης ανάλυσης (π.χ. 2-3 ΜΡ) ανάλογα με το modality το 
οποίο καλύπτει, παρέχει στο χρήστη ένα πολυσύνθετο πακέτο εργαλείων επεξεργασίας, 
επισκόπησης και διαχείρισης εξετάσεων και εικόνων και συνήθως χρησιμοποιείται από 
ακτινολόγους π.χ. για την αρχική διάγνωση ακτινογραφιών. Ο Δευτερεύων (ή Κλινικός) 
διαθέτει  συνήθως έως δύο οθόνες υψηλής ανάλυσης (π.χ. 1ΜΡ), παρέχει στο χρήστη ένα 
ευρύ πακέτο εργαλείων και χρησιμοποιείται για κλινική επισκόπηση (π.χ. στο τμήμα 
επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου) ή επισκόπηση εικόνων Αξονικού ή 
Μαγνητικού Τομογράφου χαμηλότερης ανάλυσης. Ο Τριτεύων (ή Απλής Επισκόπησης) 
είναι συνήθως ένα απλό τερματικό το οποίο συνδέεται μέσω web με κατάλληλο web 
server, διαθέτει περιορισμένη λειτουργικότητα εργαλείων επισκόπησης και 
χρησιμοποιείται για αναφορά από γιατρούς του Νοσοκομείου.  Οι Διαγνωστικοί και 
Κλινικοί σταθμοί είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο PACS ενώ οι σταθμοί Απλής 
Επισκόπησης μπορεί να είναι συνδεδεμένοι είτε στο Δίκτυο PACS είτε σε άλλο 
(κατάλληλα συνδεδεμένο) δίκτυο του Νοσοκομείου.  
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Health Level 7

LIS

Laboratory Information System

RIS

Radiology Information System

PACS

Picture 
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Computerized 
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PACS Modalities (CR, CT etc)

 
Σχήμα 72 Διασύνδεση εμπλεκομένων ΠΣ 
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Όπως απεικονίζει και το παραπάνω σχήμα, τα βασικά συστατικά του συστήματος (με τα οποία 
φυσικά υπάρχει εμπλοκή και συνέργια με το εν λόγω RIS/PACS σύστημα), είναι τα ακόλουθα: 

 HIS (Hospital Information System) 

 LIS (Laboratory Information System) 

 RIS (Radiology Information System) 

 PACS (Picture Archiving and Communication System) 

Τα υποσυστήματα HIS και LIS, αλλά και το Υποσύστημα Διασύνδεσης Εφαρμογών μέσω HL7, 
έχουν ήδη παρουσιαστεί στις ενότητες που προηγήθηκαν και έτσι η εν λόγω παράγραφος θα 
εστιάσει στον τρόπο που τα υποσυστήματα RIS και PACS αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους, όσο 
και με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του πιο πάνω διαγράμματος. Αρχικά λοιπόν, όπως 
αποτυπώνεται στο παραπάνω διάγραμμα, είναι προφανής η σχέση που διέπει το σύστημα RIS με 
το σύστημα PACS, και είναι σε πλήρη αναλογία με τη σχέση που διέπει το HIS με το LIS: 

Το Ιατρικό Υποσύστημα του HIS «παραγγέλνει» εξετάσεις στο LIS για Εργαστηριακές Εξετάσεις 
(είτε απευθείας είτε μέσω RIS) ενώ το RIS «παραγγέλνει» στο PACS εξετάσεις Απεικονιστικές και 
μόνο. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα σύστημα RIS, αποτελεί εξειδίκευση ενός HIS, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ενός συστήματος PACS, αλλά και τη φύση και τη ροή 
Απεικονιστικών εξετάσεων, όπου απαιτείται αυστηρός χρονοπρογραμματισμός αλλά και 
«μοίρασμα» των αποτελεσμάτων σε μια κοινότητα επαγγελματιών, με ασφάλεια, χωρίς αυτά να 
φεύγουν από το κεντρικό σημείο αποθήκευσής τους, που βρίσκεται στο PACS. 

5.6 Διάφορες τεχνικές λύσεις 

Το παραπάνω μοντέλο παρουσιάστηκε κατά τμήματα από την ΚτΠΑΕ σε μια σειρά έργων 
υλοποίησης ΟΠΣΥ στο χρονικό διάστημα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Από τα 17 πρώην 
ΠεΣΥΠ η ΚτΠΑΕ είχε υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις με τα 15 από αυτά. Δεν προέκυψε 
σύμβαση με το ΠεΣΥΠ Α’ Αττικής και το ΠεΣΥΠ Ηπείρου τα οποία όμως ακολούθησαν 
αντίστοιχους σχεδιασμούς με το προτεινόμενο μοντέλο. Τελικά οι υλοποιήσεις προχώρησαν σε 13 
από τα 17 ΠεΣΥΠ. Με την νέα διοικητική αναδιάρθρωση των ΠεΣΥΠ σε ΥΠΕ και τη μείωση 
αωτών σε 7, τελικά όλες οι ΥΠΕ υλοποίησαν ποσοστιαία αναβαθμίσεις των πληροφοριακών 
υποδομών των μονάδων υγείας τους. Στη διαδικασία αυτοί συμμετείχαν ουσιαστικά όλες οι 
εταιρίες που είχαν εμπειρία στο αντικείμενο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι ουσιαστικά πρότειναν με 
βάση τα ανωτέρω δύο διαφορετικές τεχνικές προσεγγίσεις το κεντροποιηνμένο μοντέλο και το 
κατανεμημένο μοντέλο. 

5.6.1 Κεντροποιημένο μοντέλο 

 Το κεντροποιημένο μοντέλο ή το μερικώς κεντροποιημένο μοντέλο επιλέχθηκε στις περιπτώσεις 
που δεν υπήρχε σημαντική εγκατεστημένη βάση εφαρμογών ή στη περίπτωση ακραίων 
γεωγραφικών δεδομένων όπως για παράδειγμα στα Δωδεκάνησα όπου θα ήταν ασύμφορη η 
εγκατάσταση ακριβών συστοιχιών εξοπλισμού σε κάθε νοσοκομείο σε κάθε νησί. Για τον 
σχεδιασμό του ΟΠΣΥ της.Υ.Πε. ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Ως υποσυστήματα νοούνται όλα τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα για την 
υποστήριξη συγκεκριμένων λειτουργιών ή τμημάτων του οργανισμού. 

 Ως συστατικά (components) αναφέρονται οι κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες της 
πληροφοριακής υποδομής, η κάθε μια εκ των οποίων παρέχει συγκεκριμένη και καλά 
ορισμένη λειτουργικότητα στα υποσυστήματα. 
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 Οι κύριες διεπαφές μεταξύ των υποσυστημάτων και των κοινών υποδομών ορίζονται 
αυστηρά και υλοποιούνται (όπου αυτό είναι εφικτό) με τη χρήση διεθνών, de facto 
προτύπων.   

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει την όψη των συστατικών από τα οποία αποτελείται η  
αρχιτεκτονική, διαχωρίζοντας τις κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες της πληροφοριακής υποδομής 
(components) από τις εφαρμογές των τελικών χρηστών (υποσυστήματα).   
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Σχήμα 73 Το όψη των συστατικών (computational viewpoint) της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. Πηγή Μελέτη 

εφαρμογής του Γ’ ΠεΣΥΠ Αττικής, Siemens – ITE – CCS 
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Σχήμα 74 Σχηματική αποτύπωση ΟΠΣΥ.Υ.Πε Πηγή Μελέτη εφαρμογής του Γ’ ΠεΣΥΠ Αττικής, Siemens – ITE – 

CCS 
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Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται η σχηματική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής όπως 
προτάθηκε από το αντίστοιχο ανάδοχο υλοποίησης. Όπως φαίνεται, με εξαίρεση τα ΠΣΕ, οι 
υπόλοιπες δομές έχουν εγκατασταθεί σε ένα ΠΚΔ ενώ έχει σχεδιαστεί και ένα εφεδρικό ΠΚΔ 
(disaster recovery site). Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η συνολική αρχιτεκτονική πρόταση 
του αναδόχου. 

Νοσοκομείο (Ν) Νοσοκομείο (Ν) x x 88

Κεντρική ΥπηρεσίαΚεντρική Υπηρεσία ΠεΠε.Σ.Υ.Π..Σ.Υ.Π. x 1x 1

Κέντρο Υγείας (ΚΥ)Κέντρο Υγείας (ΚΥ) x x 66 Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ)Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) x x 1717
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Σχήμα 75 Συνολική Αρχιτεκτονική Προσέγγιση – Γ’ ΠεΣΥΠ Αττικής, Πηγή Μελέτη εφαρμογής του Γ’ ΠεΣΥΠ 

Αττικής, Siemens – ITE - CCS 

5.6.2 Κατανεμημένο μοντέλο 

Σε άλλες περιπτώσεις όπου υπήρχε αξιόλογη εγκατεστημένη βάση και αποδοχή των συστημάτων 
από τους τελικούς χρήστες, η υλοποίηση του ΟΠΣΥ βασίστηκε περισσότερο στο κατανεμημένο 
μοντέλο όπου κάθε νοσοκομείο είναι ανεξάρτητο μηχανογραφικά και ανταλλάσσονται μόνο 
ορισμένα δεδομένα με την ΥΠΕ. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται  η υλοποίηση που έγινε από 
τον ανάδοχο Computer Team – Singular Integrator στο ΠεΣΥΠ Στερεάς Ελλάδας. 
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Σχήμα 76 Υλοποίηση Κατανεμημένου ΟΠΣΥ. Πηγή μελέτη εφαρμογής του ΠεΣΥΠ Στερεάς Ελλάδας, Computer 

Team – Singular Integrator 

 

5.7 Διατήρηση υφιστάμενων εφαρμογών 

5.7.1 Βασικές Αρχές 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες, σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση του 
μοντέλου είναι και η συμμόρφωση των υφιστάμενων εφαρμογών με το προτεινόμενο πλαίσιο 
διαλειτουργικότητας. Για τις ανάγκες αυτές δημιουργήθηκε μια νέα έννοια, η έννοια της 
«διατηρησιμότητας» πληροφοριακών συστημάτων.  

Τα  βασικά κριτήρια διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης (όχι με σειρά προτεραιότητας) είναι 
τα εξής:  

 Κόστος:  
 Αποδοχή χρηστών:  

 Τεχνολογικά προβλήματα (π.χ. συμβατότητα με HL7):  

 Άλλα διοικητικού χαρακτήρα μέτρα (πχ Πρόσφατη κοινοτική χρηματοδότηση η οποία 
δεν επιτρέπει την εκ νέου χρηματοδότηση) 

Ένα επίσης σημαντικό κριτήριο αλλά όχι του επιπέδου των ανωτέρω, είναι η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής μεταφοράς των λογιστικών στοιχείων και μεγεθών παρελθόντων ετών των Μονάδων 
Υγείας στο νέο σύστημα. 

Συμπερασματικά σχετικά με το ζήτημα της διατήρησης υφιστάμενων εφαρμογών, δηλώνεται ότι: 
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 Κατ΄ αρχάς δεν είναι επιθυμητή η διατήρηση πεπαλαιωμένων συστημάτων, που δεν 
παρέχουν δυνατότητα αναβάθμισης και συμμόρφωσης με τις εν γένει απαιτήσεις των 
προδιαγραφών. Εάν κάπου συμβεί αυτό, θα αποτελέσει την εξαίρεση και όχι τον κανόνα 
και θα πρέπει να συντρέχουν ειδικοί λόγοι.  

 Θα πρέπει να τηρούνται τα κριτήρια του πλαισίου διαλειτουργικότητας 

Προκειμένου να διαλειτουργήσουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα τα πληροφοριακά συστήματα 
και οι εφαρμογές που θα εγκατασταθούν στην ΥΠΕ, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κοινό 
πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του χώρου και των λειτουργικών 
απαιτήσεων της ΥΠΕ το πλαίσιο αυτό βασίζεται στο πρωτόκολλο HL7, στην έκδοση 2.2 ή 
νεώτερη. Το HL7 είναι το πλέον ευρέως χρησιμοποιημένο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών 
μέσω μηνυμάτων σε κλινικό περιβάλλον. Χρησιμοποιείται σε όλες τις ηπείρους. Εάν περιοριστεί 
κανείς στην Ευρώπη θα δει ότι χρησιμοποιείται σχεδόν σε κάθε χώρα ως πρότυπο ανταλλαγής 
πληροφοριών μέσω μηνυμάτων. Σχεδόν όλα τα ευφυή διαγνωστικά μηχανήματα 
(ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός) μπορούν να «μιλήσουν» HL7 και σχεδόν όλα τα σοβαρά ιατρικά 
πληροφοριακά συστήματα υψηλού επιπέδου είναι σε θέση να στείλουν και να λάβουν τα κατάλληλα 
HL7 μηνύματα, χρησιμοποιώντας τους κανόνες ανταλλαγής μηνυμάτων του HL7 (του 
πρωτοκόλλου). 

Η συμμόρφωση με το πλαίσιο διαλειτουργικότητας αποδεικνύεται με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμβατότητας στο πρότυπο (conformance statement) στην 
οποία περιγράφεται η έκδοση του πρωτοκόλλου που θα εφαρμόσει, η χρήση των μηνυμάτων 
του πρωτοκόλλου ώστε να υλοποιηθούν τα σενάρια διασύνδεσης, κλπ. Με τη δήλωση αυτή ο 
υλοποιητής δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε θέση να υλοποιήσει το πρωτόκολλο ενώ παράλληλα 
αναλύει τη μεθοδολογία του.  

2. Με την παρουσίαση της χρήσης του πρωτοκόλλου (live demonstration) σε ήδη υφιστάμενη 
εγκατάσταση εφαρμογών και υποσυστημάτων αντίστοιχων με αυτών που προτείνεται και η 
οποία θα πρέπει κατά προτίμηση να βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία στους χώρους μιας 
μονάδας υγείας του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα.  

3. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σημαντική και η βοήθεια 
εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό (πχ τεχνικό προσωπικό του IHE). 

 

H απαιτούμενη διασυνδεσιμότητα μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων με βάση το προτεινόμενο 
πλαίσιο διαλειτουργικότητας θα γίνεται μέσω του HL7. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν άλλα πρότυπα ή μέθοδοι διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων εφόσον δεν 
καλύπτεται η διαλειτουργικότητα μέσω του HL7 (π.χ. Ορισμένες μορφές ανταλλαγής δεδομένων 
λογιστικού χαρακτήρα).  

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών ο οργανισμός HL7 έχει προσδιορίσει έναν μεγάλο 
αριθμό προτύπων που στοχεύουν στην διευκόλυνση των προμηθευτών και των χρηστών στη 
διασύνδεση των εφαρμογών στην υγειονομική περίθαλψη. Τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται στην 
υγειονομική περίθαλψη διεθνώς. 

Σκοπός της εξέλιξης του προτύπου είναι να εκφρασθούν ρητά οι διαφορετικές ερμηνείες που 
υφίστανται κατά την εφαρμογή των προτύπων, αναμένοντας ως συνέπεια μια περαιτέρω μείωση του 
κόστους της διαλειτουργικότητας. Ο μηχανισμός συμβατότητας που προτείνεται από τον 
οργανισμό HL7 και συγκεκριμένα την ειδική ομάδα ενδιαφέροντος της συμβατότητας (SIG 
Conformance) είναι τα προφίλ συμμόρφωσης τα οποία αναλύονται σε μια δήλωση συμμόρφωσης.  
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5.7.1.1 Δήλωση Συμμόρφωσης (Conformance Statement) 

Η δήλωση συμμόρφωσης είναι μία δήλωση του  κατασκευαστή λογισμικού ότι το λογισμικό του 
είναι συμβατό με ένα ή περισσότερα προφίλ συμμόρφωσης. Η δήλωση συμμόρφωσης συνήθως 
συγγράφεται στην αγγλική γλώσσα  σε επόμενη παράγραφο παρατίθεται το πρότυπο που 
χρησιμοποιήθηκε. 

5.7.1.2 Προφίλ Συμμόρφωσης μηνυμάτων (Conformance Profiles) 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος με την χρήση των προφίλ συμμόρφωσης ουσιαστικά επιλύει το 
πρόβλημα εφαρμόζοντας με δομημένο τρόπο την εξειδίκευση κάθε περίπτωσης Το προφίλ ενός 
μηνύματος βασίζεται στο πρότυπο HL7 και εξειδικεύει το πρότυπο όπου καθορίζει επιλεξιμότητα 
στην υλοποίηση, εξαλείφοντας έτσι τις αμφιλεγόμενες υλοποιήσεις στο συντακτικό του μηνύματος. 
Επίσης καθορίζει με ακρίβεια την επαναληψιμότητα  στα τμήματα (segments) του μηνύματος που 
αφήνεται ανοικτή από το πρότυπο. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η δημιουργία διεπαφών 
βασισμένων στο  πρότυπο.  

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης των προφίλ συμμόρφωσης είναι η δυνατότητα 
σύγκρισης των διαφορετικών προφίλ. Προϋπόθεση βέβαια είναι η περιγραφή με παρόμοιο τρόπο 
των προφίλ. Στο παράρτημα περί δήλωσης συμμόρφωσης αναφέρουμε τον προτεινόμενο τρόπο 
περιγραφής του προφίλ συμμόρφωσης (όπως περιγράφεται στην προδιαγραφή του οργανισμού για 
την τεκμηρίωση των προφίλ της σειράς 2.Χ). Τα προφίλ συμμόρφωσης παρουσιάζουν και αυτά μία 
ιεραρχία (όπως απεικονίζεται και στο παρακάτω σχήμα): 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ HL7
ΟΜΑΔΑ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1
(πχ ΠΕΣΥ)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ  Α

Νοσοκομείο #1
Υλοποίηση

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

 
Σχήμα 77 Βαθμός εξειδίκευσης των προφίλ συμμόρφωσης 

 
Ο βασικός σκοπός της εξειδίκευσης που προδιαγράφεται με την ιεραρχία των προφίλ είναι να 
αποκλειστούν οι πλεονάζουσες επιλογές στην υλοποίηση του προφίλ. Για να χαρακτηριστεί ένα 
προφίλ συμμόρφωσης ως υλοποιήσιμο (constrainable message profile) πρέπει να έχει 
εξαλείψει τις επιλογές στην υλοποίηση του.  Το προφίλ συμμόρφωσης ενός αναδόχου πρέπει να 
είναι υλοποιήσιμο, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με το προφίλ μίας ομάδας ειδικού 
ενδιαφέροντος (όπως π.χ. την ΥΠΕ) όπου το πρότυπο μπορεί να εξειδικεύεται με γενικότερο 
τρόπο ώστε να μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις πιθανές υλοποιήσεις των διαφορετικών 
προμηθευτών. Το προφίλ ενός προμηθευτή διαφέρει από το τελικώς εφαρμοζόμενο προφίλ 
συμμόρφωσης (implementation message profiles) σε μια μονάδα υγείας λόγω των απαραίτητων 
αλλαγών που πρέπει να γίνουν σε περιορισμένα τμήματα του προφίλ συμμόρφωσης του 
προμηθευτή (όπως π.χ. αλλαγές στον ορισμό τιμών παραμέτρων), έτσι ώστε να επιτευχθεί η τελική 
διαλειτουργικότητα.  
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5.7.2 Πρότυπο δήλωσης συμμόρφωσης κατά HL7 (HL7 CONFORMANCE 
STATEMENT)  

ΟΝΟΜΑ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Η ονομασία του μηνύματος 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
(Use Case Model) 
(Ένα διάγραμμα Use Case χρησιμοποιώντας την γλώσσα μοντελοποίησης UML) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Description) 
Μια πολύ σύντομη περιγραφή του σεναρίου 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ (Actors) 
Ποια άτομα ή εφαρμογές εμπλέκονται στο σενάριο 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (Pre-Conditions) 
Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για να επιτευχθεί το σενάριο 

ΡΟΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (Flow of Events) 
Ποια είναι η ροή των γεγονότων για να επιτευχθεί το σενάριο 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (Post-Conditions) 
Ποιες είναι οι συνέπειες (αποτελέσματα) με την ολοκλήρωση του σεναρίου 

ΣΕΝΑΡΙΟ 
ΧΡΗΣΗΣ  
(USE CASE 
MODEL) 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Γενικές παρατηρήσεις ή σχόλια που αφορούν το συγκεκριμένο σενάριο 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
(Interaction Diagram) 
(Διάγραμμα που δείχνει την αλληλουχία των μηνυμάτων που αποστέλλονται μεταξύ των εφαρμογών κατά την υλοποίηση του σεναρίου) 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ 
ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
(Dynamic 
Message 
Definition) 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
(Acknowledgments) 
Ορισμός των απαιτούμενων επιβεβαιώσεων και των συνθηκών όπου αυτές εκδίδονται (επιβεβαίωση αποδοχής ή/και εφαρμογής) 

ΠΡΟΦΙΛ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
(Message Level Profile 

Τμήμα (Segment) Περιγραφή Χρήση Πλήθος Κεφάλαιο Οδηγού HL7 
     
     

(βλ. Οδηγό Συμπλήρωσης, στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
(Segment Level Profile) 

Α/Α Μήκος 
Τύπος 
Δεδομένων 

Χρήση Πλήθος 
Πίνακας 
(κωδικός 
πίνακα HL7) 

ITEM# 
(Κωδικός 
στοιχείου HL7) 

Όνομα Στοιχείου 

        
        

(βλ. Οδηγό Συμπλήρωσης, στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

ΣΤΑΤΙΚΟΣ 
ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
(Static Message 
Definition) 

ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΔΙΟΥ 
(Field Level Profile) 

Α/Α 
Όνομα 
Στοιχείου 

Παραδειγμα 
Τιμής 

Μήκος 

Τύπος 
Δεδομένων  
(Κωδικός 
βάσει HL7) 

Σταθερή 
Τιμή 

Πίνακας 
(Κωδικός 
βάσει HL7) 

ITEM# 
(Κωδικός στοιχείου 
HL7) 

        
        

(βλ. Οδηγό Συμπλήρωσης, στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
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5.7.3 Οδηγός συμπλήρωσης / επεξηγήσεις / παραδείγματα δήλωσης 
συμμόρφωσης HL7 (HL7 CONFORMANCE STATEMENT) 

 

Ένα HL7 V2x προφίλ συμμόρφωσης είναι μια ακριβής και σαφής προδιαγραφή ενός πρότυπου 
HL7 μηνύματος που έχει αναλυθεί για τη χρήση μέσα σε ένα ιδιαίτερο σύνολο απαιτήσεων. Είναι 
μία ιδιαίτερη υλοποίηση ενός πρότυπου HL7 μηνύματος, που διαμορφώνεται με τη χρήση 
μεθόδων ανάλυσης σεναρίων χρήσης (use case analysis) και κατά συνέπεια της μοντελοποίησης της 
αλληλεπίδρασης. Ένα HL7 V2.x προφίλ μηνυμάτων καθορίζει και τη στατική δομή και το 
περιεχόμενο του μηνύματος και της δυναμικής αλληλεπίδρασης, η οποία περιλαμβάνει την 
επικοινωνία του μηνύματος από την εφαρμογή αποστολής σε μία  ή περισσότερες εφαρμογές  που 
λαμβάνουν τα μηνύματα. 

Το προφίλ συμμόρφωσης ενός μηνύματος της έκδοσης 2.x περιλαμβάνει: 

 Σενάριο Χρήσης (Use Case Model) το οποίο μπορεί να είναι ένα διάγραμμα use case 
χρησιμοποιώντας την γλώσσα μοντελοποίησης UML  ή/και κείμενο περιγραφής. 

 Δυναμικό ορισμό του μηνύματος που συνίσταται στην παρουσίαση των προδιαγραφών 
αλληλεπίδρασης για την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων συστημάτων. Ο 
δυναμικός ορισμός μπορεί να περιέχει το μοντέλο (διάγραμμα) αλληλεπίδρασης όπως 
επίσης και το είδος του μηνύματος επιβεβαίωσης (acknowledgement) που απαιτείται.  

 Στατικό ορισμός του προφίλ μηνύματος δηλαδή ορισμό του προφίλ του μηνύματος, 
των τμημάτων (segments) και των πεδίων (fields). Παράδειγμα στον στατικό ορισμό του 
προφίλ του μηνύματος μπορούμε να αναφέρουμε τον περιορισμό της επαναληψιμότητας 
των τμημάτων που συμπεριλαμβάνονται στο μήνυμα, καθώς και των  πεδίων μέσα στο 
τμήμα. 

 

Παρακάτω, αναφέρουμε αναλυτικότερα και με παράδειγμα τη δομή και τα περιεχόμενα των 
προαναφερθέντων, τα οποία πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να συμπληρώσει στη δήλωση 
συμβατότητας με το πρωτόκολλο. 

Α)  Σενάριο Χρήσης (Use case) 

Το Σενάριο Χρήσης (use case) περιγράφει το αντικείμενο και τις απαιτήσεις από ένα προφίλ 
μηνύματος ή ενός συνόλου μηνυμάτων και πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

 Όνομα που περιγράφει καθαρά την ανταλλαγή των δεδομένων. 

 Τους συντελεστές (actors) της αναφερόμενης περίπτωσης χρήσης, όπου πέρα των 
ρόλων φυσικών προσώπων περιλαμβάνονται και οι εφαρμογές λογισμικού. 

 Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων  των συντελεστών. 

 Την τεκμηρίωση των περιπτώσεων στις οποίες χρησιμοποιείται το προφίλ και την 
ανταλλαγή δεδομένων που επιτυγχάνεται. 

 Την τεκμηρίωση του σκοπού  της ανταλλαγής δεδομένων σε κάθε περίπτωση. 

 

Παράδειγμα Περίπτωσης Χρήσης (Use Case): 

Γνωστοποίηση Εισαγωγής  Ασθενούς (Admit / Visit Notification) 
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Σχήμα 78 Γνωστοποίηση Εισαγωγής  Ασθενούς (Admit / Visit Notification) 

Περιγραφή: Ένας ασθενής εισάγεται στην Μονάδα Υγείας 

Συντελεστές (actors):  
 Ασθενής: Είναι ο παραλήπτης της υπηρεσίας και είναι το αντικείμενο της εισαγωγής στην 
μονάδα υγείας. 

 Ιατρός: Είναι ο αρμόδιος να εγκρίνει την εισαγωγή του ασθενή στη μονάδα υγείας. 

 Διοικητικός Υπάλληλος: Είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία της αίτησης εισαγωγής. 

 Σύστημα ADT: Είναι υπεύθυνο για την αποστολή γνωστοποίησης στα ενδιαφερόμενα 
μέρη του συστήματος όταν ο ασθενής εισαχθεί στην Μονάδα Υγείας. (π.χ. Γραφείο 
κίνησης) 

 Σύστημα Παραλήπτης (ADT Notification Recipient): Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή της 
γνωστοποίησης της εισαγωγής του ασθενούς. (π.χ. Διαχείριση κλινών ορόφου – κλινικής) 

Προϋποθέσεις (Preconditions):  

 Ο ασθενής εμφανίζεται στη Μονάδα Υγείας. 

 Το Σύστημα Παραλήπτης (ADT Notification Recipient) έχει δικαίωμα λήψης 
γνωστοποιήσεων εισαγωγής ασθενών.  

 Ο Ιατρός ενέκρινε την εισαγωγή του ασθενή στη Μονάδα Υγείας 

 Ο Διοικητικός Υπάλληλος επεξεργάστηκε την αίτηση εισαγωγής 

Ροή Γεγονότων (Flow of Events): 

 To ADT Σύστημα στέλνει γνωστοποίηση (notification) της εισαγωγής του ασθενούς σε 
όλους τους παραλήπτες (subscribers) του γεγονότος 

 Με την παραλαβή της γνωστοποίησης το Σύστημα Παραλήπτης επιβεβαιώνει την 
παραλαβή. 

 Το ADT Σύστημα παραλαμβάνει την επιβεβαίωση. Αν δεν παραληφθεί η επιβεβαίωση 
σημαίνει ότι η γνωστοποίηση δεν παραλήφθηκε από το Σύστημα Παραλήπτης και έτσι το 
σύστημα ενημερώνει για την ύπαρξη σφάλματος.    

Συνέπειες (Post Conditions): 

 Όλα τα  Συστήματα Παραλήπτες ενημερώθηκαν για την εισαγωγή του ασθενούς 
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Β. Δυναμικός ορισμός του προφίλ μηνύματος 

Ο δυναμικός ορισμός ενός  προφίλ μηνύματος HL7 v2.x ορίζει τη μέθοδο επιβεβαίωσης που 
υποστηρίζεται από το προφίλ. Ο δυναμικός ορισμός του μηνύματος περιλαμβάνει την περιγραφή 
του μοντέλου αλληλεπίδρασης (interaction model). Το μοντέλο αλληλεπίδρασης παρουσιάζει την 
αλληλουχία των μηνυμάτων που αποστέλλονται μεταξύ των εφαρμογών κατά την υλοποίηση του 
σεναρίου που προδιαγράφεται στο προφίλ. Τέλος το δυναμικό προφίλ προδιαγράφει τις συνθήκες 
που ορίζουν την αποδοχή των μηνυμάτων και την αποστολή επιβεβαίωσης (acknowledgments).    

Το μοντέλο αλληλεπίδρασης περιλαμβάνει διαγράμματα αλληλεπίδρασης που περιγράφουν την 
ακολουθία των γεγονότων που προκαλούν μια λειτουργία (trigger events) και την ροή των 
συνεπακόλουθων μηνυμάτων (resulting messages), μεταξύ των εφαρμογών που στέλνουν μηνύματα 
(sending applications) και αυτών που παραλαμβάνουν μηνύματα (receiving applications).       

 
Σχήμα 79 Παράδειγμα Μοντέλου Αλληλεπίδρασης (Interaction Model Example) 

Γ) Στατικός ορισμός του προφίλ μηνύματος 

Ο στατικός ορισμός του προφίλ μηνύματος είναι άμεσα εξαρτημένος από τον ορισμό του 
προτύπου των εκδόσεων HL7 2.x και ορίζει το μήνυμα (message) , τα τμήματα (segments) και 
τέλος τα πεδία (fields). Ο στατικός ορισμός λειτουργεί όπως προαναφέρθηκε ως μία εξειδίκευση 
του προτύπου.  

...

...

...

MSH

EVN

PID

NK1 NK1 NK1 NK1 NK1

PV1

PV2

OBX

AL1

ADT^A01

...

Fields/Components:
  - Field Usage (Optionality)
      (R, RE, C, CE, X)
  - Cardinality (max repeats)
   - Value Sets/Coding system
  - Descriptions

...

...

MSH

EVN

PID

NK1 NK1 NK1 NK1 NK1

PV1

PV2

OBX

AL1

Segments/Segment Groups:
  - Cardinality (min, max)

HL7 Message ProfileHL7 Message Structure

 
Σχήμα 80 Παράδειγμα Στατικού Προφίλ Μηνύματος (Static Message Profile Example): 
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Παρακάτω δίνεται η επεξήγηση δύο βασικών εννοιών που είναι απαραίτητες για την περαιτέρω 
ανάλυση: 

Πλήθος (Cardinality): Ορίζει τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό επαναλήψεων ενός 
συγκεκριμένου στοιχείου (μηνύματος, τμήματος ή πεδίου). Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι:  

 [0..0] –  Τμήμα που δεν χρησιμοποιείται 

 [0..1] –  Το τμήμα είναι προαιρετικό, αλλά μπορεί να έχει μόνο μια εμφάνιση 

 [1..1] -   Το τμήμα είναι υποχρεωτικό, αλλά μπορεί να έχει μόνο μια εμφάνιση 

 [0..n] -  Το τμήμα είναι προαιρετικό, ή μπορεί να επαναληφθεί «n» φορές  

 [1..n] -  Το τμήμα είναι υποχρεωτικό, και μπορεί να επαναληφθεί μέχρι «n» φορές  

 [0..*] -  Το τμήμα είναι προαιρετικό, , ή μπορεί να επαναληφθεί άπειρες φορές 

 [1..*] -   Το τμήμα είναι υποχρεωτικό, και μπορεί να επαναληφθεί άπειρες φορές 

 [m..n*] -  Το τμήμα πρέπει να εμφανισθεί το λιγότερο m φορές και το περισσότερο 
   «n» φορές 

Χρήση (Usage): Αναφέρεται στις περιπτώσεις κάτι από τις οποίες εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο 
στοιχείο (μήνυμα, τμήμα ή πεδίο). Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι: 

 R: (Required) Απαιτείται. 

 RΕ: (Required but may be empty) Απαιτείται αλλά μπορεί να είναι κενό.  

 C:  (Conditional) Απαιτείται υπό όρους. 

 R: (Conditional but may be empty) Απαιτείται υπό όρους, αλλά μπορεί να είναι  
  κενό. 

 X:  (Not Supported) Δεν υποστηρίζεται. 

 
Γ.1 Προφίλ Επιπέδου Μηνύματος (Message Level Profile) 
Στον ορισμό του επιπέδου μηνύματος στο στατικό προφίλ ορίζεται το σύνολο των τμημάτων 
(segments) που συμπεριλαμβάνονται στο μήνυμα. Επίσης ορίζεται το πλήθος (cardinality) των 
επαναλήψεων όλων των τμημάτων που απαρτίζουν το μήνυμα και ορίζονται στο πρότυπο καθώς 
και η χρήση (usage) αυτών των τμημάτων   

Πίνακας 56 Παράδειγμα Προφίλ Επιπέδου Μηνύματος (Message Level Profile Example) 

Τμήμα (Segment) Περιγραφή Χρήση Πλήθος Κεφάλαιο οδηγού HL7 
MSH Message Header R [1..1] 2 
EVN Event Type R [1..1] 3 
PID Patient Identification R [1..1] 3 
[  PD1  ] Additional Demographics X [0..0] 3 
[{ ROL }] Role X [0..0] 12 
[{ NK1 }] Next of Kin / Associated Parties RE [0..3] 3 
   PV1 Patient Visit C [0..1] 3 
[  PV2  ] Patient Visit - Additional Info. RE [0..1] 3 
[{ ROL }] Role X [0..0] 12 
[{ DB1 }] Disability Information X [0..0] 3 
[{ OBX }] Observation/Result X [0..0] 7 
[{ AL1 }] Allergy Information RE [0..10] 3 
[{ DG1 }] Diagnosis Information X [0..0] 6 
[  DRG  ] Diagnosis Related Group X [0..0] 6 
[{  X [0..0]  
     PR1  Procedures X [0..0] 6 
  [{ ROL }] Role X [0..0] 12 
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Τμήμα (Segment) Περιγραφή Χρήση Πλήθος Κεφάλαιο οδηγού HL7 
}]     
[{ GT1 }] Guarantor X [0..0] 6 
[{   X [0..0]  
     IN1 Insurance X [0..0] 6 
  [  IN2 ] Insurance Additional Info. X [0..0] 6 
  [{ IN3 }]  Insurance Additional Info - Cert. X [0..0] 6 
  [{ ROL }] Role X [0..0] 12 
}]     
[  ACC  ] Accident Information  X [0..0] 6 
[  UB1  ] Universal Bill Information X [0..0] 6 
[  UB2  ] Universal Bill 92 Information X [0..0] 6 
[  PDA  ] Patient Death and Autopsy X [0..0] 3 

Γ.2 Προφίλ Επιπέδου Τμήματος (Segment Level Profile) 
Το προφίλ τμήματος ορίζει το σύνολο των πεδίων που περιέχονται για όλες τις αναφορές στα 
τμήματα που υπάρχουν στο μήνυμα. Κατά συνέπεια ορίζεται για κάθε πεδίο του τμήματος το 
μήκος (length) των δεδομένων, ο τύπος των δεδομένων (Data Type) που επιτρέπονται στο 
πεδίο, η χρήση (usage) του πεδίου στο τμήμα, το πλήθος (cardinality) αριθμό επαναλήψεων 
του πεδίου στο τμήμα, και τέλος το όνομα του πίνακα (table) που χρησιμοποιεί το πεδίο. 

Πίνακας 57 Παράδειγμα Προφίλ Επιπέδου Τμήματος (Segment Level Profile Example) 

Α/Α Μήκος 

Τύπος 
Δεδομένων 
(Κωδικός 
βάσει 
HL7) 

Χρήση Πλήθος 

Πίνακας 
(Κωδικός 
βάσει 
HL7) 

ITEM# 
(Κωδικός 
στοιχείου 
HL7) 

Όνομα Στοιχείου 

1 4 SI X   00104 Set ID - PID 
2 20 CX RE [0..1]  00105 Patient ID 
3 20 CX R [1..*]  00106 Patient Identifier List 
4 20 CX X   00107 Alternate Patient ID - PID 
5 48 XPN R [1..*]  00108 Patient Name 
6 48 XPN RE [0..*]  00109 Mother’s Maiden Name 
7 26 TS RE [0..1]  00110 Date/Time of Birth 
8 1 IS RE [0..1] 0001 00111 Sex 
9 48 XPN X   00112 Patient Alias 
10 80 CE X  0005 00113 Race 
11 106 XAD RE [0..3]  00114 Patient Address 
12 4 IS X  0289 00115 County Code 
13 40 XTN RE [0..3]  00116 Phone Number - Home 
14 40 XTN RE [0..3]  00117 Phone Number - Business 
15 60 CE X  0296 00118 Primary Language 
16 80 CE X  0002 00119 Marital Status 
17 80 CE X  0006 00120 Religion 
18 20 CX X   00121 Patient Account Number 
19 16 ST RE [0..1]  00122 SSN Number - Patient 

20 25 DLN X   00123 Driver's License Number - 
Patient 

21 20 CX X   00124 Mother's Identifier 
22 80 CE X  0189 00125 Ethnic Group 
23 60 ST RE [0..1]  00126 Birth Place 
24 1 ID X  0136 00127 Multiple Birth Indicator 
25 2 NM X   00128 Birth Order 
26 80 CE X  0171 00129 Citizenship 
27 60 CE X  0172 00130 Veterans Military Status 
28 80 CE X  0212 00739 Nationality 

29 26 TS X   00740 Patient Death Date and 
Time 

30 1 ID X  0136 00741 Patient Death Indicator 
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Γ.3. Προφίλ Επιπέδου Πεδίου (Field Level Profile) 
Το προφίλ πεδίου περιγράφει κάθε ξεχωριστό πεδίο στο τμήμα προς αποκλεισμό ασάφειας και 
παρανοήσεων. Στο προφίλ πεδίου περιγράφεται το ακριβές σύνολο τιμών του πεδίου (exact 
allowed value set), δεδομένο που χρησιμοποιείται στην αντιστοίχηση στοιχείων μεταξύ 
αποστέλλουσας (sending application) και λαμβάνουσας εφαρμογής (receiving application). Πεδία 
τύπου coded entry (CE) απαιτούν τον ορισμό του προτύπου κωδικοποίησης. Για τα πεδία 
σύνθετου τύπου (composite data) απαιτείται η διευκρίνηση των παραπάνω για κάθε τμήμα 
(component) του σύνθετου πεδίου. 

Πίνακας 58 Παράδειγμα Προφίλ Επιπέδου Πεδίου (Field Level Profile Example) 

Α/Α 
Όνομα 
Στοιχείου 

Παράδειγμα 
Τιμής 

Μήκος 

Τύπος 
Δεδομένων 
(Κωδικός 
βάσει 
HL7) 

Σταθερή 
Τιμή 

Πίνακας 
(Κωδικός 
βάσει HL7) 

ITEM# 
(Κωδικός στοιχείου HL7) 

1 PID 021313 20 CΧ ΟΧΙ  00104 

 

5.7.4 Πλαίσιο Διατηρησιμότητας Εφαρμογών 

5.7.4.1 Βασικές αρχές 

 Δεν υφίσταται έννοια διατήρησης εφαρμογών που προσφέρονται εκ νέου από τον ίδιο 
ανάδοχο ή προμηθευτή. 

 Εφαρμογές του ιδίου αναδόχου ή προμηθευτή που υφίστανται αλλά δεν προσφέρθηκαν 
δεν μπορούν να διατηρηθούν εφόσον : 

 Το προσφερόμενο προϊόν υφίσταται (not discontinued) στην Αγορά και είναι ανώτερο ή 
ισότιμο με το υφιστάμενο. 

 Δεν έχει επέλθει καμιά ουσιαστική μεταβολή μεταξύ διακήρυξης και μελέτης εφαρμογής 
στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. 

 Διατηρησιμότητα νοείται μόνο στη λογική των building blocks. 

 Διατήρηση ενός building block οδηγεί στη ένταξη του προμηθευτή ως υπεργολάβου 
στον Ανάδοχο με συμμετοχή στο SLA και με αποδοχή των ευθυνών που απορρέουν από 
τη κύρια σύμβαση (ρήτρες, κ.λ.π.). 

 Η σημασία της έννοιας της Διατηρησιμότητας δεν είναι η καταρχήν διατήρηση 
εφαρμογών αλλά η δυνατότητα για τον ανάδοχο. 

 Εφαρμογές που θα αποφασιστεί να διατηρηθούν από τον Φορέα σε αντίθεση με το 
αποτέλεσμα της Μελέτης Εφαρμογής (δεν θα αποτυπώνεται η θέληση του φορέα στη 
ΜΕ ή τεχνικά και τεκμηριωμένα θεωρείται ανέφικτο) αφαιρούνται από το φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο του έργου. 

 Εφόσον τα παραπάνω δεν ισχύουν τότε υπερισχύει το άρθρο της σύμβασης περί 
διατηρησιμότητας (τελεσίδικη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής) 

 H διατηρησιμότητα αφορά την παρούσα κατάσταση του υφιστάμενου λογισμικού και όχι 
πιθανή δυνατότητα αναβάθμισης του σε κάθε Μονάδα Υγείας. 
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 Αποδοχή οικονομικού αντικειμένου έργου από τον υπεργολάβο (βάσει πινάκων 
οικονομικής προσφοράς αναδόχου για άδειες, υπηρεσίες σταθμισμένες στο εύρος της 
διατήρησης και συμβόλαιο συντήρησης ενός έτους). 

 Το προϊόν που τυχόν διατηρείται τεχνοκρατικά θα πρέπει να είναι βιώσιμο και να 
συντηρείται από τον προμηθευτή (υφίσταται στην αγορά, υποστηρίζεται από τον 
προμηθευτή). 

 Ο αριθμός των νέων διασυνδέσεων, λόγω διατήρησης υφιστάμενων εφαρμογών, και κατ’ 
επέκταση η πρόσθετη ανθρωποπροσπάθεια για την υλοποίηση αυτών, δεν θα πρέπει να 
επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα  του έργου και την ομοιογένεια του υπό εγκατάσταση 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας. 

 

5.7.4.2 Προτεινόμενα αντικειμενικά κριτήρια 

Πίνακας 59 Προτεινόμενα Κριτήρια Διατηρησιμότητας Υφιστάμενων Εφαρμογών 

Κριτήριο Αποδεκτές τιμές Β 

συμβατότητα με την αρχιτεκτονική προσέγγιση ΝΑΙ 15% 

τεχνολογία υφιστάμενης εφαρμογής WIN GUI/ WEB GUI 5% 

δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα ΒΒ της λύσης του 
Αναδόχου (HL7, XML…) HL7, XML 5% 

Κριτήριο Αποδεκτές τιμές Β 
ΒΒ   

ERP Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
1) – 70% 20% 

HIS Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
1) – 70% 20% 

HR Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
1) – 70% 20% 

LIS 100% 30% 

Ελάχιστο ποσοστό κάλυψης 
εφαρμογών ΒΒ 

PROT 100% 30% 
ΒΒ   

ERP Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
2) – 80% 20% 

HIS Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
2) – 80% 20% 

HR Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
2) – 80% 20% 

LIS Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
2) – 80% 30% 

Πληρότητα σε σχέση με τις 
διαδικασίες της διακήρυξης 

PROT Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
2) – 80% 30% 

ΒΒ   

ERP Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
3) – 80% 20% 

HIS Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
3) – 80% 20% 

Πληρότητα σχετικά με τις βασικές 
εσωτερικές διασυνδέσεις εντός ενός 
ΒΒ 

ΗR Ποσοστό επί του συνόλου (πίνακας 
3) – 80% 20% 

ΒΒ  5% Αποδοχή Χρηστών 
ERP >65% 5% 
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HIS >65% 5% 
HR >65% 5% 
LIS >65% 5% 
PROT >65% 5% 
Αριθμός 
RDBMS 1 5% Τεχνολογική ομοιογένεια εφαρμογών 

εντός ΒΒ Ενιαίο GUI NAI 5% 

 

Το κριτήριο 4 αναλύεται στη συνέχεια (πίνακας 1) σύμφωνα με την Κωδικοποίηση building blocks 
(BB) του ΟΠΣΥ. 

Πίνακας 60 Βαρύτητες εφαρμογών 

Building Blocks Διακήρυξη Βαρύτητα
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  2 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 1 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 3 
ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 3 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ 3 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 3 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1 

ERP (+BIT) 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / FACILITIES MANAGEMENT 1 

PROT ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 

HR 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 3 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  3 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 3 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 1 
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 2 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 1 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 

HIS 

ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ 1 
HIS (DIET) ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ 2 
HIS (DRUG) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ-ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΑ 3 

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 1 
ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 1 HIS (MED) 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1 

LIS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  3 
HL7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ HL7 1 
BI BUSINESS INTELLIGENCE  1 
PORTAL PORTAL  1 
PC ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 2 

 

Το κριτήριο 5 αναλύεται στη συνέχεια (πίνακας 2) σύμφωνα με την Κωδικοποίηση building blocks 
(BB) του ΟΠΣΥ. 
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Πίνακας 61 Διαδικασίες  - Λειτουργίες που αξιολογούνται 

Building 
blocks 

Διαδικασίες – Λειτουργίες Βαρύτητα 

Λειτουργία Διπλογραφικού Συστήματος  2 
Έλεγχοι Συμφωνίας Πραγματικών και Λογιστικών Στοιχείων 2 
Διαχείριση Σχέσεων με τράπεζες 1 
Τήρηση -  Ενημέρωση Γενικής Λογιστικής (Δημιουργία, Μεταβολή στοιχείων,  Διαγραφή 
Λογαριασμού, Εμφάνιση Λογιστικού Σχεδίου κλπ)  3 

Εκτυπώσεις ΚΒΣ( Θεωρημένα Ημερολόγια, Γενικά – Αναλυτικά καθολικά, Ισοζύγια 
θεωρημένα και μη, Ισολογισμός, εκτυπώσεις φορολογικών καταστάσεων, κλπ) 2 

Ενημέρωση στην νέα χρήση της Γ.Λ. με τα υπόλοιπα της προηγούμενης  1 
Κατάστρωση Προϋπολογισμού  3 
Σύνδεση λογαριασμών προϋπολογισμού με λογαριασμούς λογιστικής  2 
Τήρηση -  Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής  3 
Εκτυπώσεις ΚΒΣ (ανάλυση λογαριασμών, καταστάσεις κατάληξης ποσών επιμερισμού, 
κλπ)  2 

Αυτόματη δημιουργία άρθρων Αναλυτικής Λογιστικής από εγγραφές της Γενικής 
Λογιστικής με «χειροκίνητο» και βασισμένο σε προκαθορισμένους κανόνες τρόπο.   2 

Λειτουργία  Κοστολόγησης σε συλλειτουργία με την  Γ.Λ. και Α.Λ. 2 
Είσπραξη απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταμεία και ασθενείς – ‘Έκδοση καταστάσεων 
εκκαθάρισης   3 

Χρέωση ενός λογαριασμού και είσπραξης από άλλον (π.χ Ασθενής / Ασφαλιστικά Ταμεία) 2 

Διαχείριση αξιόγραφών Εισπρακτέων Λογαριασμών  1 

Εγκρίσεις Πληρωμών (εντάλματα πληρωμής απλογραφικού) 2 

Πληρωμές Προμηθευτών Νοσοκομείου  3 

Διαχείριση αξιόγραφών Πληρωτέων Λογαριασμών 1 

Τήρηση Μητρώου Παγίων (ανα τμήμα – κλινική και ανά Μ.Υ)  3 
Αποσβέσεις Περιόδου  (ορισμός και χρήση διαφορετικών μεθόδων απόσβεσης ανά πάγιο 
και ανά κατηγορία παγίου)  2 

Κατάργηση / Καταστροφή και Βελτίωση / Προσθήκη Παγίου  1 
Διαχείριση Αποθηκών (τήρηση καρτέλας ειδών, αποτίμηση αποθεμάτων, τήρηση stock 
ασφαλείας, περιοδική καταμέτρηση ειδών - απογραφή, κλπ) 3 

Διαχείριση Παρτίδων και τοποθεσιών (ορισμός πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων, 
εντοπισμός και κατανάλωση παλαιότερων παρτίδων πρώτα, κλπ) 2 

Χρήση Barcode σε όλες τις διακινήσεις μεταξύ αποθηκών 1 

Συγκέντρωση αναγκών και απαιτήσεων των τμημάτων για Υλικό 2 

Διαχείριση Παραγγελιών (Παραγγελίες υλικών από τους προμηθευτές βάσει συμβάσεων) 3 

Προκήρυξη Διαγωνισμών   2 

Διαχείριση  Συμβάσεων  2 
Διαχείριση Διαθεσίμων (ενημέρωση ρευστότητας διαθεσίμων, υπολογισμός αναμενόμενων 
και δαπανούμενων  μετρητών από όλα τα σημεία)  2 

Προγραμματισμός συντήρησης βιοϊατρικού εξοπλισμού (πρωτόκολλα συντήρησης). 3 

Αναγγελίες & αντιμετώπιση βλαβών βιοϊατρικού εξοπλισμού 2 

ERP (+BIT) 

Παρακολούθηση συμβάσεων Συντήρησης Εξοπλισμού 1 
Καταγραφή και Κωδικοποίηση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων 3 
Καταγραφή του Κωδικοποίηση του Βιβλίου Διεκπεραιώσεων 2 
Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση των εγγράφων (επισύναψη – doc management) 1 

PROT 

Αναζήτηση εγγράφων με παραμετρικά κριτήρια  2 
Παρακολούθηση προσλήψεων και διορισμός προσωπικού 3 HR 
Παρακολούθηση μισθολογικών εξελίξεων 3 
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Building 
blocks 

Διαδικασίες – Λειτουργίες Βαρύτητα 

Διοικητική Εξέλιξη Προσωπικού (Προαγωγές) 3 
Παρακολούθηση α) αποχωρήσεων β) μετατάξεων από άλλη υπηρεσία 2 
Παρακολούθηση αδειών, διαθεσιμότητα υπαλλήλων 2 
Παρακολούθηση υπερωριών εργαζομένων 2 
Παρακολούθηση εφημεριών ιατρών, νοσηλευτών 2 
Κατάστρωση προγράμματος εργασίας προσωπικού 2 
Αξιολόγηση προσωπικού 1 
Εκπαίδευση προσωπικού 1 
Μισθοδοσία Προσωπικού (μηχανισμός αυτοματοποίησης διαδικασιών έκδοσης 
μισθοδοσίας, ορισμός αριθμού μισθοδοσιών ανα έτος, μικτού μηνιαίου μισθού και 
ωρομίσθιου, κλπ) 

3 

Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών και παρακράτησης φόρου 2 
Ορισμός επιδομάτων 2 
Υποστήριξη Ειδικών Συμβάσεων 1 
Υποστήριξη καταβολής αναδρομικών 1 
Προσυννενόηση Ιατρικών Επισκέψεων (Ραντεβού)  3 
Ορισμός των προγραμμάτων λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων - εφημεριών 2 
Ορισμός των εξεταστών ανά τακτικό / έκτατο εξωτερικό ιατρείο  2 
Εύρεση της πρώτης ελεύθερης  ώρας που διατίθεται ο ιατρός ή και η αντίστοιχη κλινική  1 
Δημιουργία Λίστας αναμονής ασθενών 1 
Εισαγωγή Ασθενούς σε Κλινική (έκδοση εισιτηρίων) - Μετακίνηση ασθενών (έκδοση 
διακομιστηρίων) - Αποδέσμευση Ασθενούς (Έξοδος από Κλινική)(έκδοση εξιτηρίων) 3 

Ορισμός ασθενούς σε κλίνη, δωμάτιο 2 
Δημιουργία Φακέλου νοσηλευόμενου ασθενούς 2 
Έκδοση παραπεμπτικών για εισαγωγή ασθενών 1 
Εξετάσεις εξωτερικών ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία εφημερίας 3 
Έκδοση Ηλεκτρονικών Παραπεμπτικών Εργαστηριακών Εξετάσεων, Ακτινολογικών  
Εξετάσεων, Χειρουργικών Επεμβάσεων και διαφόρων ιατρικών πράξεων 3 

On line ενημέρωση των τμημάτων αποστολής Ηλεκτρονικών Παραπεμπτικών 2 
Είσπραξη εσόδων από εξετάσεις ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία 3 
Τιμολόγηση Ασθενών - Χρέωση των δαπανών νοσηλείας σε Ασθενείς -Έκδοση δελτίων 
παροχής υπηρεσιών 3 

Κοστολόγηση Ιατρικών Πράξεων  2 
Διαχείριση επειγόντων περιστατικών (ορισμός επείγοντος περιστατικού, ταχεία εισαγωγή) 3 
Καταγραφή των κλινικών σημείων του ασθενή, λήψεων δείγματος και άλλων  3 
Καταγραφή της Λογοδοσίας (παράδοση εκκρεμοτήτων από την μία βάρδια στην άλλη) 1 

HIS 

Καταγραφή πολλαπλών διαγνώσεων (εισόδου, μεταφοράς, εξόδου) και κωδικοποίηση 
αυτών κατά ICD 9/ 10  3 

Έκδοση διαιτολογίου ασθενούς   - παρακολούθηση εκτέλεσης διαιτολογίου - δελτία 
έκτακτης τροφής 3 

Διαχείριση Διαίτων (σύνδεση τροφίμων και θρεπτικών συστατικών, σύνδεση διαίτων με 
θρεπτικά και μη θρεπτικά συστατικά)    1 HIS (DIET) 

Έκδοση των εντολών εξαγωγής τροφίμων προς τα τμήματα και κλινικές  2 
Κωδικοποίηση Φαρμάκων-Κατηγοριοποίηση  3 
Έκδοση ατομικού και γενικού συνταγολογίου   3 HIS 

(DRUG) 
Έκδοση προτεινόμενων φαρμάκων για χορήγηση στις κλινικές βάσει ημερομηνίας λήξης  1 

Διαχείριση Ιατρικών Πορισμάτων  2 

Διασύνδεση πεδίων της βάσης δεδομένων με τα ιατρικά πορίσματα για την αυτόματη 
ανάκτηση ιατρικών δεδομένων.  1 

HIS (MED) 

Τήρηση Ιατρικού Ιστορικού (καταγραφή κοινωνικού ιστορικού, ατομικού αναμνηστικού, 
αλλεργιών, εμβολιασμών, κλπ) 3 
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Building 
blocks 

Διαδικασίες – Λειτουργίες Βαρύτητα 

Καταγραφή Νοσηλευτικού Ιστορικού (πορεία νόσου, νοσηλευτικών πράξεων, διαγνώσεων, 
κλινικών σημείων και συμπτωμάτων ασθενούς)  2 

Ολοκλήρωση Ιατρικού Φακέλου με αυτόματη άντληση ιατρικών δεδομένων 
(αποτελέσματα ιατρικών και εργαστηριακών πράξεων, διαγνώσεις, ιατρικά πορίσματα, 
ιατρικά πρωτόκολλα, κλπ)  

2 

Παραγγελία Εξετάσεων  3 
Παραλαβή και Διαλογή Δειγμάτων 2 
Ανάκτηση λιστών εργασίας - Εκτέλεση Εξετάσεων - Χρονοπρογραμματισμός 3 
Ανάκτηση-Καταχώρηση Αποτελεσμάτων 3 
Επανάληψη εξετάσεων (re-run) 1 
 Επικύρωση  Αποτελεσμάτων 2 
Ποιοτικός Έλεγχος Αναλυτικών Συσκευών 1 

LIS 

Δημιουργία Αναφορών  και Στατιστική Επεξεργασία Δεδομένων 1 

 

Το κριτήριο 6 αναλύεται στη συνέχεια (πίνακας 3) σύμφωνα με την Κωδικοποίηση building blocks 
(BB) του ΟΠΣΥ. 

Πίνακας 62 Εσωτερικές Διασυνδέσεις 

Building 
blocks 

Εσωτερικές Διασυνδέσεις  Βαρύτητα 

Διασύνδεση Απλογραφικού με Γενική Λογιστική (αντιστοίχηση κωδικών παραμετρικά) 1 
Διασύνδεση Γενικής Λογιστικής με Αναλυτική Λογιστική (αντιστοίχηση κωδικών 
παραμετρικά) 2 

Διασύνδεση Κοστολόγησης με Γενική και Αναλυτική Λογιστική  1 
Διασύνδεση Πληρωτέων Λογαριασμών με Διαχείριση Προμηθειών (σύνδεση 
τιμολογίων προμηθευτών) 3 

Διασύνδεση Διαχείρισης Παγίων με Γενική Λογιστική (δημιουργία άρθρων 
απόσβεσης)  2 

Διασύνδεση Διαχείρισης Παγίων με Διαχείριση Προμηθειών(αυτόματη ενημέρωση 
κατά την αγορά παγίου) 2 

ERP (+BIT) 

Διασύνδεση Διαχείρισης Προμηθειών με Διαχείριση Αποθηκών  3 

HR Διασύνδεση Διαχείρισης Προσωπικού με Μισθοδοσία 3 

Διασύνδεση Γραφείου Κίνησης με Λογιστήριο Ασθενών (χρέωση νοσηλείων) 3 
Διασύνδεση Γραφείου Κίνησης με Εξωτερικά Ιατρεία - Ραντεβού (λίστα αναμονής – 
προγραμματισμένες εισαγωγές)  2 

Διασύνδεση Λογιστηρίου Ασθενών με Ιατρικές Πράξεις (χρέωση ιατρικών πράξεων)  3 
Διασύνδεση Λογιστηρίου Ασθενών με Φαρμακείο  - Τμήματα / Κλινικές (χρέωση 
Φαρμάκων και Υγειονομικού Υλικού)  3 

Διασύνδεση Φαρμακείου με Νοσηλευτική Υπηρεσία (παραγγελία φαρμάκων) 2 
Διασύνδεση Διαιτολογίκου με Νοσηλευτική Υπηρεσία (παραγγελία Διαίτων)  2 
Διασύνδεση Ιατρικών Πράξεων με Ιατρικό Ιστορικό ( ιατρικός φάκελος ) 2 
Διασύνδεση Φαρμακείου με Ιατρικό Ιστορικό  2 

HIS 

Διασύνδεση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας με Ιατρικό Ιστορικό  1 
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Κεφάλαιο Έκτο  
Λειτουργικές Προδιαγραφές 

 

 

 

 

6 Λειτουργικές Προδιαγραφές 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές όπως αυτές καταγράφηκαν με 
βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες. Οι διαδικασίες αποτυπώθηκαν το 2003 από τη Κοινωνία της 
Πληροφορίας Α.Ε, στέλεχος της οποίας ο υπογράφον ήταν στέλεχος, υπεύθυνος υλοποίησης 
έργων στον τομέα της Υγείας. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προτεινόμενου μοντέλου έγινε 
σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να προκύψουν οι αναλυτικές λειτουργικές προδιαγραφές των ΟΠΣΥ 
χωρίς να καταγραφούν οι υφιστάμενες διαδικασίες. Οι διαδικασίες καλύπτουν όλο το φάσμα του 
μοντέλου με εξαίρεση το υποσύστημα RIS/PACS και τις εφαρμογές τηλεϊατρικής  που την εποχή 
εκείνη δεν είχαν ακόμα ενταχθεί σε έργα προς υλοποίηση. Οι προδιαγραφές των υποσυστημάτων 
αυτών προέκυψαν κατά την ανάλυση του έργου ΦΙΛΙΠΠΟΣ το οποίο αφορούσε το δίκτυο υγείας 
των στρατιωτικών νοσοκομείων, και στο οποίο έχουν ενταχθεί για υλοποίηση ένα σύστημα 
RIS/PACS και ένα δίκτυο τηλεϊατρικής. Το τελευταίο αναλύεται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας. 

Επιστρέφοντας στο θέμα των διαδικασιών, αυτές αποτυπώθηκαν με τη βοήθεια των συμβούλων 
τεχνικής υποστήριξης των έργων που εκείνη την εποχή είχαν αναλάβει έναν ρόλο τεχνικής 
υποστήριξης προς την ΚτΠΑΕ. Για λόγους πληρότητας αναφέρονται τα ονόματα των εταιριών 
αυτών με αλφαβητική σειρά: Ευρωσύμβουλοι ΑΕ, ICAP AE, Innovatia ΕΠΕ, Kantor AE, 
Remaco AE. Συμμέτοχοι στη διαδικασία αυτή ήταν και όλα τα στελέχη της ΚτΠΑΕ που με χώρο 
ευθύνης τα έργα του τομέα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Ο υπογράφων οφείλει ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλους αυτούς για την πληρότητα του τελικού αποτελέσματος. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι προτεινόμενες διαδικασίες δόθηκαν αμισθί σε όλους τους αναδόχους που είχαν αναλάβει το 
δύσκολο έργο υλοποίησης ενός ΟΠΣΥ, προκειμένου να τις εντάξουν στο σχεδιασμό των μελετών 
εφαρμογής. Αντικειμενικός στόχος της προσπάθειας ήταν η ομοιογενής αποτύπωση των 
διαδικασιών σε όλες τις μονάδες υγείας της επικράτειας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι και η 1η 
Υγειονομική περιφέρεια Αττικής η οποία υλοποίησε ανεξάρτητα τα δικά της έργα αξιοποίησε τις 
διαδικασίες αυτές, μπορεί κανείς να ισχυριστεί αβασάνιστα ότι το εγχείρημα πέτυχε. 

 

6.1 Βασικές Διαδικασίες των ΟΠΣΥ 

Ενδεικτικά παραθέτονται οι βασικές ροές ασθενών, βάσει των υφιστάμενων διαδικασιών. Οι 
διαδικασίες αυτές αφορούν το ιατρικό υποσύστημα και το υποσύστημα διαχείρισης ασθενών. 
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6.1.1 Διαχείριση Εξωτερικού Ασθενή 

 Ο εξωτερικός ασθενής παρουσιάζεται είτε στην Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών 
Ιατρείων είτε στη Γραμματεία Επειγόντων Περιστατικών. Ο ασθενής  πληρώνει στην 
Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων για την επίσκεψη του στο νοσοκομείο. 

 Γίνεται η εξέταση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και  πληρώνει τη συμμετοχή του για τις 
παρακλινικές εξετάσεις που θα πραγματοποιήσει  

 Γίνεται χορήγηση φαρμάκων ανάλογα με την περίπτωση του ασθενή  

 Αν το περιστατικό θεωρηθεί επείγον εκδίδεται εντολή έκτακτης εισαγωγής και στην 
συνέχεια πραγματοποιείται η εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο. 

 Αν το περιστατικό δεν θεωρηθεί επείγον εκδίδεται εντολή τακτικής εισαγωγής, ο ασθενής 
εγγράφεται στην λίστα αναμονής και μετά την επιλογή του πραγματοποιείται η εισαγωγή 
του ασθενή στο νοσοκομείο. 

 
Σχήμα 81 κύκλωμα εξωτερικού ασθενή 

 

6.1.2 Διαχείριση Νοσηλευόμενου Ασθενή 

 Ο ασθενής που θα νοσηλευθεί στο νοσοκομείο παρουσιάζεται στο γραφείο κίνησης και 
εκδίδεται το εισιτήριο του. 

 Γίνεται ανάθεση  κλινικής / θέσης του ασθενή (σύμφωνα με τις κενές θέσεις του 
νοσοκομείου αλλά και ανάλογα με την ασφαλιστική κάλυψη του ασθενή). 

 Ανάλογα με το πρόγραμμα θεραπευτική αγωγής γίνονται  οι διακομιδές του ασθενή στα 
νοσηλευτικά τμήματα / μονάδες και εκδίδονται τα αντίστοιχα διακομιστήρια, τα οποία 
ενημερώνουν το γραφείο κίνησης (π.χ. Χειρουργεία, ΜΕΘ, κτλ.) 

 Από το κλινικό τμήμα εκδίδονται οι συνταγές (για φάρμακα / υγειονομικά υλικά), τα 
οποία χορηγούνται από το Φαρμακείο / Γραφείο Υλικού. Οι εκτελεσθείσες συνταγές 
διαβιβάζονται στο γραφείο κίνησης / τμήμα νοσηλίων 
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 Από το κλινικό τμήμα εκδίδονται οι εντολές για εργαστηριακές εξετάσεις, εκτελούνται 
στα εργαστήρια και τα αποτελέσματα των εξετάσεων γνωστοποιούνται στο κλινικό τμήμα. 
Οι εκτελεσθείσες εξετάσεις διαβιβάζονται στο γραφείο κίνησης / τμήμα νοσηλίων. 

 Από το κλινικό τμήμα εκδίδεται το εξιτήριο του ασθενή, γνωστοποιείται στο γραφείο 
κίνησης το οποίο και εκδίδει το νοσοκομειακό εξιτήριο.   

 Όλα τα απαιτούμενα παραστατικά συγκεντρώνονται στο γραφείο κίνησης και με την 
έκδοση του εξιτηρίου του ασθενή προωθούνται στο τμήμα νοσηλίων. 

 Ο ασθενής παρουσιάζεται στο τμήμα νοσηλίων, πληρώνει την συμμετοχή του στο 
λογαριασμό της νοσηλείας του και παραλαμβάνει απόδειξη πληρωμής. Ο υπόλοιπος 
λογαριασμός του ασθενή προωθείται στα ασφαλιστικά ταμεία. Σε περίπτωση μη 
πληρωμής του ασθενή το εκδίδεται εντολή προς τα δημόσια ταμεία για είσπραξη των 
οφειλομένων στο νοσοκομείο. 

 

 
Σχήμα 82 Κύκλωμα Εσωτερικού Ασθενή 

 

 

6.1.3 Παραπομπή Για Εργαστηριακές Εξετάσεις 

Το κύκλωμα των εργαστηριακών εξετάσεων ενός νοσοκομείου, το οποίο καλύπτει το μεγαλύτερο 
μέρος των αντιστοίχων εργασιών, χωρίζεται στα παρακάτω βήματα: 

 Παραγγελία εξετάσεων μέσω ηλεκτρονικού παραπεμπτικού από το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου (ΟΠΣΝ) ή με έντυπο παραπεμπτικό προς 
το αρμόδιο εργαστήριο. 

 Λήψη δειγμάτων (Αιμοληψία, κλπ) στους κατάλληλους χώρους (εξωτερικά ιατρεία, 
αίθουσες αιμοληψίας, θάλαμοι κλινικών, ειδικές μονάδες θεραπείας, χειρουργεία, κλπ) και 
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ταυτόχρονη σήμανση των δειγμάτων με ετικέτες που διαθέτουν barcode, το οποίο 
ταυτοποιεί μοναδικά το δείγμα, την εξέταση και τον ασθενή. Οι ετικέτες αυτές 
εκτυπώνονται συνήθως από το ΟΠΣΝ είτε στο σημείο αιμοληψίας είτε στο σημείο 
καταχώρησης του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού. 

 Τα δείγματα (το καθένα σημειωμένο με την ειδική ετικέτα του) έρχονται στο σημείο 
υποδοχής (κεντρική γραμματεία του εργαστηριακού τομέα, ειδική γραμματεία 
εργαστηρίου, κλπ) όπου γίνεται η παραλαβή των δειγμάτων από το αρμόδιο εργαστήριο.  

 Τα δείγματα αντιστοιχίζονται με τα αντίστοιχα παραπεμπτικά ώστε να γίνει η 
ταυτοποίηση των ασθενών, ενώ παράλληλα χωρίζονται σε λίστες αναλυτών (worklists) 
προκειμένου να προωθηθούν για ανάλυση. Τα δείγματα κατηγοριοποιούνται βάσει τη 
προτεραιότητας εκτέλεσης τους έτσι ώστε αναλύσεις που πρέπει να επεξεργαστούν 
αμέσως (Μ.Ε.Θ., Χειρουργεία, κλπ) να δώσουν αποτελέσματα στο μικρότερο δυνατό 
χρόνο. Έτσι προωθούνται για ανάλυση μόνο οι παραγγελίες των οποίων τα δείγματα 
έχουν φτάσει στο εργαστήριο. Αν οι αναλυτικές συσκευές το επιτρέπουν (ανάγνωση 
barcodes), τότε τα δείγματα τοποθετούνται στον αναλυτή, αυτός διαβάζει τον κωδικό 
barcode του δείγματος και ζητά από το σύστημα τη λίστα των προς εκτέλεση εξετάσεων 
(αμφίδρομη επικοινωνία κατά query mode). 

 Οι αναλύσεις ενός σημερινού εργαστηρίου γίνονται στο μεγαλύτερο τους μέρος από 
ειδικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό (αυτόματοι αναλυτές). Σε αυτή τη περίπτωση τα 
δείγματα εισάγονται στους αντίστοιχους αναλυτές προκειμένου να επεξεργαστούν. Συχνά 
το δείγμα (π.χ. Αίμα) χωρίζεται σε παραπάνω από ένα δοκιμαστικό σωλήνα έτσι ώστε 
περισσότεροι αναλυτές να μπορούν να διενεργούν αναλύσεις στο ίδιο δείγμα. Σε 
ορισμένες ειδικές εξετάσεις απαιτείται να γίνει η ίδια εξέταση σε δύο αναλυτές (άρα 
καταγράφονται δύο αποτελέσματα) πριν οριστικοποιηθεί η απάντηση του εργαστηρίου 
στο παραγγέλων τμήμα. Οι δοκιμαστικοί σωλήνες έχουν συνήθως διαφορετικό 
χρωματισμό στο πώμα τους (ή ακόμα και διαφορετικό μέγεθος) ανάλογα με τον αναλυτή 
που θα επεξεργαστεί το δείγμα. 

 Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις εξετάσεων που είτε λόγω σπανιότητας είτε λόγω 
πολυπλοκότητας δεν διενεργούνται μέσω αυτόματων αναλυτών αλλά με άλλες 
χειροκίνητες ή ημιαυτόματες εργαστηριακές μεθόδους. Σε αυτή τη περίπτωση το 
αποτέλεσμα εγκρίνεται προφορικά από τον διευθυντή του εργαστηρίου (ή άλλου 
αρμοδίου ατόμου) και κατόπιν εισάγεται χειροκίνητα στο πληροφοριακό σύστημα. 

 Πριν τυπωθούν ή αποσταλούν τα απαντητικά αρμόδιο πρόσωπο του εργαστηρίου (π.χ. Ο 
διευθυντής του) εγκρίνει τα τελικά αποτελέσματα ή ζητά νέες αναλύσεις προκειμένου να 
εκφέρει τη τελική του άποψη. Η διαδικασία έγκρισης μπορεί να διενεργείται ηλεκτρονικά 
μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος εργαστηρίων 

 Στο τελευταίο στάδιο τα αποτελέσματα εκτυπώνονται και υπογράφονται αν 
αποστέλλονται γραπτώς ή αποστέλλονται ηλεκτρονικώς μέσω της διασύνδεσης μεταξύ 
του ΠΣΕ και ενός ΟΠΣΝ. 

 Τα αποτελέσματα καταλήγουν στους τελικούς αποδέκτες (κλινικές, θεράποντες ιατροί, 
ΜΕΘ, εξωτερικά ιατρεία, κλπ) και διαβάζονται είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω οθόνης 
υπολογιστή στις κλινικές, εφόσον υπάρχει ανάλογο πληροφοριακό σύστημα. 
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Το βασικό κύκλωμα ενός εργαστηρίου φαίνονται στο παρακάτω συνοπτικό διάγραμμα  

 

Ανάγνωση
αποτελεσμάτων μέσω

του ΟΠΣΝ

Παραγελλία Εξετάσεων
(αυτόματα μέσω ΟΠΣΝ)

Αποστολή
αποτελεσμάτων στο
παραγγέλων τμήμα /
ιατρό μέσω HL7 στο

ΟΠΣΝ

Λήψη δειγμάτων

Νέα ανάλυση

Εκτύπωση
Αποτελεσμάτων

Υπογραφή
Αποτελεσμάτων

(Εφόσον απαιτείται)

Αποστολή
αποτελεσμάτων στο
παραγγέλων τμήμα /
ιατρό έντυπα (ειδικές

περιπτώσεις)

Εκτύπωση Ετικετών
barcode

Παραλαβή δειγμάτων στο
εργαστήριο (ή σε

κεντρική γραμματεία
εργαστηρίων)

Ταυτοποίηση Ασθενή
Χωρισμός των δειγμάτων

ανά αναλυτή και
προτεραιότητα
περιστατικού

Ανάλυση δειγμάτων
(Working List αναλυτών)

Ανάλυση δειγμάτων
(εκτός αναλυτών-

manually)

Καταχώρηση
Αποτελεσμάτων

(αυτόματη εισαγωγή
στοιχείων στο ΠΣΕ)

Έγκριση
αποτελεσμάτων

Καταχώρηση
Αποτελεσμάτων

(χειροκίνητη εισαγωγή
στοιχείων στο ΠΣΕ)

Αρχή

Τέλος

 
Σχήμα 83 Κύκλωμα εργαστηριακών εξετάσεων 

Ένα εργαστήριο διενεργεί και μια σειρά άλλων διαδικασιών όπως: 

• Παραγγελία αναλωσίμων και αντιδραστηρίων (δεν αφορούν το ΠΣΕ) 

• Βάρδιες προσωπικού (δεν αφορούν το ΠΣΕ) 

• Ποιοτικός έλεγχος αναλυτικών συσκευών 

• Αναφορές και στατιστική επεξεργασία δεδομένων για τη διοίκηση 

• κλπ 
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6.1.4 Ασθενής Κέντρου Υγείας & Περιφερειακού Ιατρείου 

 Η πορεία του ασθενή στο Κέντρο Υγείας ακολουθεί τα πρότυπα της επίσκεψης 
εξωτερικού ασθενή στο νοσοκομείο με τη διαφορά ότι δεν απαιτείται πάντα το κλείσιμο. 
Συνοπτικά η πορεία ασθενούς στο Κέντρο Υγείας έχει ως ακολούθως :  

 Ο ασθενής παρουσιάζεται στο Κέντρο Υγείας και χωρίς ραντεβού (έκτακτα περιστατικά, 
κτλ.) 

 Περιμένει τη σειρά του στην αίθουσα αναμονής μέχρι να καταστεί διαθέσιμος ο γιατρός, 
εφόσον δεν έχει ραντεβού (πολλά ιατρεία για διάφορους λόγους λειτουργούν χωρίς 
ραντεβού με σειρά προτεραιότητας) 

 Εξετάζεται από τον ιατρό υπηρεσίας  

 Εκδίδεται η συνταγή ιατρού με τη φαρμακευτική αγωγή  

 Ανάλογα με την κρισιμότητα της κατάστασης του ασθενή η σε περίπτωση επειγόντως 
περιστατικού γίνεται διακομιδή με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο  

 
Σχήμα 84 Κύκλωμα ΠΦΥ 

Τα περιφερειακά ιατρεία είναι αποκεντρωμένες μονάδες («δορυφόροι») των Κέντρων Υγείας. 
Βασικές δραστηριότητες τους είναι η συνταγογραφία, η κλινική εξέταση, η παραπομπή σε ΚΥ – 
Νοσοκομεία και η διαχείριση – διεκπεραίωση επειγόντων περιστατικών. Η στελέχωση των ΠΙ με 
αγροτικούς ιατρούς ή ιατρούς υπηρεσίας των ΚΥ, επιτρέπει την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας σε κάθε σημείο της περιφέρειας.   

 

6.1.5 Διαδικασίες Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

Σήμερα στον ελληνικό χώρο, τα ΤΒΙΤ ανήκουν στην Διοικητική υπηρεσία, και συνήθως στην 
υποδιεύθυνση τεχνικού. Η μονάδα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε νοσοκομεία μέχρι 100 κλίνες 
αποτελεί αυτοτελές τμήμα το οποίο υπάγεται στην Διοικητική υπηρεσία. Σε νοσοκομεία από 400 
κλίνες και άνω, το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού.  

Η οργανωτική δομή και ο τρόπος λειτουργίας του ΤΒΙΤ διαφοροποιείται ανάλογα με το 
νοσοκομείο και γενικά εξαρτάται από το μέγεθός του σε κλίνες και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, 
την ύπαρξη εξοπλισμού υψηλής ή νέας τεχνολογίας, τις επιλογές της διοίκησης του νοσοκομείου σε 
θέματα διαχείρισης, συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού και τον αριθμό των μηχανημάτων 
που έχει το ΤΒΙΤ στην εποπτεία και ευθύνη του. 

Ο σκοπός της οργάνωσης και λειτουργίας του ΤΒΙΤ είναι η αξιοποίηση του Ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού καθώς και η διασφάλιση της ασφαλούς, αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας 
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του. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή και τήρηση κανόνων και διαδικασιών 
διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που περιλαμβάνουν ένα 
σύνολο υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής κάθε ιατρικού μηχανήματος. 
Οι υπηρεσίες του ΤΒΙΤ παρουσιάζονται συνοπτικά στο ακόλουθο σχήμα. 
 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΓΟΡΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΙ

ΕΛΕΓΧΟΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΓΧΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΥΣΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΚΜ

ΕΛΕΓΧΟΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΤΒΙΤ

 
Σχήμα 85 Οι υπηρεσίες στις οποίες εμπλέκεται το ΤΒΙΤ, καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του Ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού στο νοσοκομείο, από τον σχεδιασμό των αγορών μέχρι την απόσυρσή του. 

 

Το ΤΒΙΤ συμμετέχει σε ένα πλέγμα διαδικασιών και εκτελεί μία σειρά ενεργειών οι οποίες 
συνθέτουν το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει προς το νοσοκομείο. Οι διαδικασίες και οι 
ενέργειες αυτές, παρόλο που είναι αλληλένδετες και αλληλοσυνδεόμενες, μπορούν για 
μεθοδολογικούς και οργανωτικούς λόγους να διαχωριστούν και να αναλυθούν χωριστά. 
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6.1.5.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Υποστήριξη Απόκτησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 

Η υπηρεσία υποστήριξης απόκτησης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνει τρεις επιμέρους 
διαδικασίες: 

 Σχεδιασμός Αγορών και Ανανέωσης Εξοπλισμού : Καλύπτει όλα τα επιμέρους στάδια 
και ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν με σκοπό την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου 
προγραμματισμού των αναγκών του νοσοκομείου σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και 
την ανανέωση των συσκευών που θεωρούνται ξεπερασμένης τεχνολογίας ή είναι 
επισφαλείς για τους ασθενείς και το προσωπικό ή οικονομικά ασύμφορες. 
Προγραμματίζει την απόσυρση και αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού και τον 
σχεδιασμό επενδύσεων του νοσηλευτικού ιδρύματος σε νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό 

 Αγορά : Καλύπτει όλες τις ενέργειες που σχετίζονται με την απόκτηση του εξοπλισμού 
και που αφορούν στην έγκριση της αγοράς, την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών κι όρων 
αγοράς που ικανοποιούν τις κλινικές ανάγκες για την προκήρυξη διαγωνισμού, την 
αξιολόγηση των προσφορών, τη τελική επιλογή των προσφορών καθώς και την 
παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων.  

 Παραλαβή : Καλύπτει την διαδικασία εισαγωγής ενός μηχανήματος στο νοσοκομείο, 
ξεκινώντας από την εγκατάστασή του, τον έλεγχο αποδοχής μέχρι και την οριστική 
λειτουργική του ένταξη στο αρμόδιο τμήμα του νοσοκομείου σε λειτουργία ρουτίνας. 

 

Καταγραφή και Αρχειοθέτηση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού 

Η Καταγραφή και Αρχειοθέτηση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού περιλαμβάνει την οργάνωση 
αρχείων καταγραφής του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που ανήκει στο νοσοκομείο. Τα αρχεία 
μηχανημάτων πρέπει να περιέχουν χαρακτηριστικά στοιχεία των μηχανημάτων όπως τον κωδικό 
καταγραφής μηχανήματος που αποδίδεται από το ΤΒΙΤ στο μηχάνημα, την ομάδα, τον τύπο και 
τον κατασκευαστή του μηχανήματος, τον αριθμό σειράς, τον χώρο εγκατάστασης και χρήσης του 
μηχανήματος καθώς και την κατάσταση λειτουργίας του. Η καταγραφή των ιατρικών μηχανημάτων 
γίνεται βάσει διεθνών προτύπων κωδικοποίησης (UMDNS, GMDN ή νεότερη). 

 

Προληπτική Συντήρηση 

Η Προληπτική Συντήρηση περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και την διεξαγωγή  περιοδικής 
συντήρησης και αντικατάστασης μερών του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προκειμένου να 
διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των ιατρικών συσκευών και να μειωθεί η  πιθανότητα βλάβης 
τους. Τα πρωτόκολλα προληπτικής συντήρησης καθώς και η συχνότητά τους βασίζονται στις 
συστάσεις του κατασκευαστή και σε διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Καλύπτει τις διαδικασίες και 
ενέργειες που απαιτούνται για τον προγραμματισμό, εκτέλεση και καταγραφή των αποτελεσμάτων 
των ελέγχων προληπτικής συντήρησης. 

 

Επισκευή 

Η Επισκευή περιλαμβάνει την εκτέλεση κατάλληλων ενεργειών για την αποκατάσταση των βλαβών 
που εμφανίζονται στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και την επαναφορά του στην κανονική 
κατάσταση. Καλύπτει τις επιμέρους διαδικασίες και ενέργειες που απαιτούνται για την επισκευή 
ενός ιατρικού μηχανήματος, από την αναγγελία της βλάβης στο ΤΒΙΤ και τον αρχικό έλεγχο 
μέχρι την εκτέλεση της επισκευής (είτε από το ΤΒΙΤ είτε από τον προμηθευτή / κατασκευαστή) 
και την καταγραφή των ενεργειών. 
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Περιοδικοί ‘Έλεγχοι 

Οι Περιοδικοί Έλεγχοι περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό και εκτέλεση ελέγχων ποιότητας και 
ασφάλειας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τον έλεγχο της τήρησης των όρων ασφάλειας και 
λειτουργικής κατάστασης όπως υπαγορεύονται από τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα. Οι περιοδικοί 
έλεγχοι περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διαδικασίες: 

α) Έλεγχοι ασφάλειας που περιλαμβάνει τον έλεγχο ασφάλειας (ηλεκτρική, ακτινολογική κλπ,). Οι 
έλεγχοι ασφάλειας συνιστώνται στην δημιουργία ή υιοθέτηση κατάλληλων πρωτοκόλλων για τον 
έλεγχο των ιατρικών μηχανημάτων καθώς και στην ανάπτυξη ενός προγράμματος εργασιών 
επιθεώρησης του ιατρικού εξοπλισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις προτάσεις 
του κατασκευαστή και η συμφωνία με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. 

β) Έλεγχοι ποιότητας που περιλαμβάνουν τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης και την 
βαθμονόμηση των ιατρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στο νοσοκομείο. Τα πρωτόκολλα 
ελέγχων ποιότητας καθώς και η συχνότητα εκτέλεσής τους βασίζονται σε διεθνή αναγνωρισμένα 
πρότυπα και τεχνικές. 

 

Διαχείριση Συμβάσεων Συντήρησης και Εποπτείας Διεξαγωγής Ελέγχων 

Η Διαχείριση Συμβάσεων Συντήρησης και Εποπτείας Διεξαγωγής Ελέγχων περιλαμβάνει την διαχείριση 
της σύμβασης συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την εποπτεία, τον ποιοτικό 
έλεγχο και την παρακολούθηση των ελέγχων  που παρέχονται από τρίτους φορείς (κατασκευαστής 
ή αντιπρόσωπος κλπ.), τον έλεγχο της τήρησης των όρων της σύμβασης από μέρους του 
προμηθευτή και τελικά την καταγραφή των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.  

 

Διαχείριση Δυσμενών Περιστατικών 

Η Διαχείριση Δυσμενών Περιστατικών περιλαμβάνει την ανάληψη κατάλληλων ενεργειών με στόχο 
την ενημέρωση του κατασκευαστή και των αρμόδιων φορέων για την εμφάνιση δυσμενών και 
επικίνδυνων για την υγεία του ασθενή περιστατικών που οφείλονται στον κακό σχεδιασμό ενός 
τύπου μηχανήματος, την ενημέρωση του ΤΒΙΤ από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με επιβλαβή 
περιστατικά ή ανακλήσεις που αφορούν ένα τύπο μηχανήματος και στην συνέχεια την ενημέρωση 
του προσωπικού του νοσοκομείου. Οι ενέργειες του ΤΒΙΤ περιλαμβάνουν ενημέρωση και 
εκπαίδευση του χρήστη, μετατροπή, αντικατάσταση ή απόσυρση του μηχανήματος. 

Επίσης εμπλέκεται άμεσα στα θέματα ενημέρωσης και καταγραφής δυσμενών περιστατικών με 
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και τους διεθνείς κανονισμούς 
τυποποίησης. Σύμφωνα με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν σε ένα μηχάνημα προκληθεί 
βλάβη που έχει ως αποτέλεσμα θάνατο, τραυματισμό ή πιθανότητα θανάτου, πρέπει να 
ενημερώνονται όλοι όσοι χρησιμοποιούν το ίδιο μηχάνημα. Η αρμόδια αρχή επαγρύπνησης στην 
Ελλάδα είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων στον οποίο λειτουργεί το πρόγραμμα 
MEDURES (Medical Device User Reporting System) όπως απαιτείται σύμφωνα με τις 
Υπουργικές Αποφάσεις Εναρμόνισης ΔΥ7/2351 ΦΕΚ 639Β 26-8-1998 άρθρο 8 και ΔΥ7/οικ. 
2480 ΦΕΚ 679Β/ 13-9-1998 άρθρο 8. 

 

Εκπαίδευση 

Η Εκπαίδευση περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών σε θέματα λειτουργίας και του 
προσωπικού του ΤΒΙΤ σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων. Η εκπαίδευση 
αναφέρεται στην διοργάνωση επιμορφωτικών και ενημερωτικών προγραμμάτων είτε από το ΤΒΙΤ 
είτε από εξωτερικούς φορείς (κατασκευάστρια εταιρεία, προμηθευτής κλπ.) που στοχεύουν στην 
ενημέρωση σε τεχνολογικά θέματα και θέματα που άπτονται της ασφαλέστερης και 
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αποδοτικότερης λειτουργίας των ιατρικών μηχανημάτων και στην αναβάθμιση των προσόντων του 
προσωπικού του νοσοκομείου.  

Καλύπτει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για τον προγραμματισμό και οργάνωση μιας 
διαδικασίας συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του νοσοκομείου. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται 
προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, α) προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
νοσοκομείου και β) προς το προσωπικό του ίδιου του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

 

Διασφάλιση Ποιότητας 

Η Διασφάλιση Ποιότητας της παροχής υπηρεσιών του ΤΒΙΤ περιλαμβάνει την  επιλογή κατάλληλων 
δεικτών ποιότητας και κόστους, την συλλογή και  παρακολούθησή τους, για την ανίχνευση πιθανών 
αδυναμιών ή δυσλειτουργιών του προγράμματος του ΤΒΙΤ. Η επεξεργασία των συλλεγομένων 
δεδομένων λειτουργεί ως ανάδραση για την διορθωτική επέμβαση στις διαδικασίες του ΤΒΙΤ και 
στην θέση νέων και πιο ρεαλιστικών κριτηρίων. 

 

6.1.5.2 ΚΥΚΛΩΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

Βασική ευθύνη των ΤΒΙΤ είναι η παρακολούθηση των ιατρικών μηχανημάτων. Τα ιατρικά 
μηχανήματα ακολουθούν ένα κύκλο διαδικασιών πριν καταλήξουν υπό την αυστηρή επίβλεψη του 
ΤΒΙΤ. Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω αναλύεται η ροή εργασίας από τη καταγραφή της ανάγκης 
προμήθειας νέου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μέχρι τη τελική τοποθέτηση σε λειτουργία: 

 Το τμήμα / κλινική συντάσσει αίτηση προμήθειας προς το γραφείο προμηθειών. 

 Το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε συνεργασία με το κλινικό / εργαστηριακό τμήμα 
συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 Το γραφείο προμηθειών εκδίδει εντολή προμήθειας. 

 Προκηρύσσεται διαγωνισμός, συλλέγονται προσφορές και αξιολογούνται.  
 Το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας πραγματοποιεί ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας 
των μηχανημάτων και εκδίδεται πρακτικό καλής λειτουργίας. Στη συνέχεια συντάσσεται 
σύμβαση αγοράς και σύμβαση συντήρησης. 

 Η παραλαβή των μηχανημάτων γίνεται από αρμόδια επιτροπή και συντάσσεται 
πρωτόκολλο παραλαβής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Λογιστήριο 
για την πληρωμή του προμηθευτή. 

 Η εισαγωγή του μηχανήματος γίνεται από το γραφείο υλικού και ακολουθεί η χρέωση 
του στο τμήμα / κλινική. 

 Η παρακολούθηση του μηχανήματος γίνεται από το τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. 

 

Τα παραπάνω φαίνονται στο παρακάτω συνοπτικό διάγραμμα  
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Εντολή Προμήθειας
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αίτηση Προμήθειας
ΤΜΗΜΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ

Διαγωνισμός
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προσφορές Αξιολόγηση
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ποιοτικός Έλεγχος
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κατακύρωση - Σύμβαση
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Παραλαβή Εισαγωγή Υλικού
ΓΡ. ΥΛΙΚΟΥ

Χρέωση Μηχανήματος
ΤΜΗΜΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ

Παρακολούθηση -
Συντήρηση

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Φάση Ανάλυσης Αναγκών Φάση Προμήθειας

Φάση Εγκατάστασης

Φάση Λειτουργίας

Τεχνικές Προδιαγραφές
ΤΜΗΜΑ / ΚΛΙΝΙΚΗ &

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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6.1.6 Διαδικασίες Απεικονιστικών Εργαστηρίων  

Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές γενικευμένες διαδικασίες των απεικονιστικών εργαστηρίων. 

 Καταχώρηση στοιχείων ασθενή. Για τους εσωτερικούς ασθενείς γίνεται στο γραφείο 
κίνησης, ενώ για τους εξωτερικούς γίνεται είτε στις κεντρικές γραμματείες (π.χ. 
εξωτερικών ιατρείων, επειγόντων περιστατικών) είτε απευθείας στις γραμματείες των 
εργαστηρίων, Σε περίπτωση που υπάρχει ΟΠΣΝ, τα στοιχεία του ασθενή λαμβάνονται 
από το υποσύστημα διαχείρισης ασθενή, μέσω κατάλληλης διασύνδεσης με το 
RIS/PACS. 

 Παραγγελία εξετάσεων. Γίνεται από τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου (μέσω 
κατάλληλου (έντυπου ή ηλεκτρονικού -σε περίπτωση που υπάρχει ΟΠΣΝ) 
παραπεμπτικού προς το αντίστοιχο εργαστήριο.  

 Προγραμματισμός εξέτασης. Σύμφωνα με τις αιτούμενες εξετάσεις από τα τμήματα του 
Νοσοκομείου αλλά και τα κλεισμένα ραντεβού, πραγματοποιείται ο προγραμματισμός 
των εξετάσεων, ο οποίος αφορά τόσο χρονοπρογραμματισμό, όσο και τις κατάλληλες 
οδηγίες για κάθε εξέταση (π.χ. προετοιμασία ασθενή, τυχόν παράγοντες επικινδυνότητας 
εξέτασης, κλπ.). Δημιουργείται έτσι η λίστα εργασίας για κάθε μηχάνημα. Σε περίπτωση 
που υποστηρίζεται από τον εξοπλισμό, ο προγραμματισμός της εξέτασης γίνεται από την 
κονσόλα του μηχανήματος. 
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 Άφιξη ασθενή – Ανάκτηση παλαιών εξετάσεων. Στην περίπτωση όπου απαιτείται, 
ανακτώνται από το αρχείο παλαιές εξετάσεις του ασθενή για αναφορά. 

 Εκτέλεση εξέτασης. Οι απαιτούμενες εξετάσεις πραγματοποιούνται και παράγονται οι 
απαραίτητες εικόνες. Σε περίπτωση χρήσης films, αυτά εκτυπώνονται και επισημαίνονται 
(π.χ. αυτοκόλλητα, μαρκαδόρος) ώστε μα γίνεται η ταυτοποίηση με το αντίστοιχο 
παραπεμπτικό. Οι εικόνες τοποθετούνται στο φάκελο του ασθενή μαζί με οποιαδήποτε 
άλλα στοιχεία υπάρχουν και συλλέγονται στο γραφείο γνωματεύσεων (ή στη γραμματεία). 
Σε περίπτωση που οι εικόνες παράγονται ηλεκτρονικά, η ταυτοποίηση γίνεται συνήθως 
κατά την καταχώρηση των στοιχείων της εξέτασης στο μηχάνημα. Οι εικόνες 
φυλάσσονται στην κονσόλα του μηχανήματος (ή σε συνδεδεμένο workstation) για 
περαιτέρω επεξεργασία. 

 Γνωμάτευση – Πόρισμα.  Ο αρμόδιος ιατρός πραγματοποιεί τη γνωμάτευση των 
εξετάσεων κατόπιν επισκόπησης των εκτυπωμένων films είτε κατόπιν επεξεργασίας των 
ηλεκτρονικά αποθηκευμένων εικόνων (οπότε και εκτυπώνονται τα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας). Στη συνέχεια συντάσσει το πόρισμα το οποίο συνοδεύει τις εικόνες στο 
φάκελο του ασθενή. 

 Αποστολή αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στο τμήμα που αιτήθηκε 
την εξέταση (εσωτερικοί ασθενείς) ή παραδίδονται στον ασθενή (εξωτερικοί ασθενείς) σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

 Αρχειοθέτηση. Ο φάκελος του ασθενή (ακριβή αντίγραφα εικόνων και πορισμάτων) 
αρχειοθετείται και φυλάσσεται για όσο χρόνο προβλέπεται. 

 

Σημειώνεται ότι ένα εργαστήριο διενεργεί και μια σειρά άλλων διεργασιών όπως ποιοτικό έλεγχο, 
αναφορές και στατιστική επεξεργασία δεδομένων για τη διοίκηση κλπ. Στον ακόλουθο πίνακα 
αντιστοιχίζονται οι παραπάνω διαδικασίες με τα πληροφοριακά συστήματα και τον εξοπλισμό των 
εργαστηρίων. 

Πίνακας 63 αντιστοίχηση διαδικασιών με πληροφοριακά συστήματα 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ HIS RIS PACS ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Καταχώρηση στοιχείων 
ασθενή Χ Χ    

Παραγγελία εξέτασης Χ Χ    

Προγραμματισμός Εξέτασης  Χ Χ   

Ανάκτηση παλαιών εξετάσεων  Χ Χ   

Εκτέλεση εξέτασης  Χ  Χ  

Διάγνωση – Γνωμάτευση  Χ Χ  Χ 

Αποστολή Αποτελεσμάτων  Χ Χ   

Αρχειοθέτηση  Χ Χ   

Τιμολόγηση Χ Χ    

6.1.6.1 Διάγραμμα Ροής Εργασιών 
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Σχήμα 87Ροή εργασιών συστήματος RIS/PACS 

 

6.2 Λίστα Διαδικασιών 

6.2.1 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου 

6.2.1.1 Διαχειριστικό Υποσύστημα 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες των νοσοκομείων έχουν ομαδοποιηθεί στις εξής κατηγορίες: 

 Οικονομική Διαχείριση (02.21) 

 Διοικητική Διαχείριση (02.22) 
 

Πίνακας 64 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου 

Κωδικός  Τίτλος Σχόλια 

02.21 Οικονομική Διαχείριση 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου που σχετίζονται με την 
Οικονομική Διαχείριση  

02.21.01 Διαχείριση Οικονομικών Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση των 
Νοσοκομείων και τις εργασίες που αφορούν στο Λογιστήριο και Ταμείο. 

02.21.02 Διαχείριση Προμηθειών Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των Προμηθειών – 
Διαγωνισμών και την παρακολούθηση των Συμβάσεων 

02.21.03 Διαχείριση Αποθήκης-
Υλικά 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υλικών 
(εισαγωγές – εξαγωγές/ αναλώσεις). 
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Κωδικός  Τίτλος Σχόλια 

02.21.04 Διαχείριση Αποθήκης 
Φαρμακείου 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποθεμάτων 
του Φαρμακείου (εισαγωγές – εξαγωγές/ συνταγολόγια) 

02.21.05 Διαχείριση Αποθήκης 
Αντιδραστηρίων 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της Αποθήκης 
Αντιδραστηρίων (εισαγωγές-εξαγωγές/ αναλώσεις). 

02.21.06 Διαχείριση Αποθήκης 
Υγειονομικού Υλικού 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της Αποθήκης 
Υγειονομικού Υλικού (εισαγωγές –εξαγωγές/ αναλώσεις). 

02.21.07 Διαχείριση Τροφίμων Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των Τροφίμων και 
του Διαιτολογίου (εισαγωγές-εξαγωγές/ αναλώσεις). 

02.22 Διοικητική Διαχείριση 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου που σχετίζονται με την 
Διοικητική Διαχείριση 

02.22.01 Διαχείριση Προσωπικού Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη παρακολούθηση και διαχείριση 
των ατομικών και υπηρεσιακών δεδομένων των Εργαζομένων. 

02.22.02 Διαχείριση Γραμματείας 
Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη τήρηση του Βιβλίου 
Πρωτοκόλλου και τη διαχείριση των Εισερχόμενων και Εξερχόμενων 
εγγράφων καθώς και των διεκπεραιώσεών τους. 

 

6.2.1.2 Διαχείριση Ασθενών – Ιατρικό Υποσύστημα 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες των νοσοκομείων που αφορούν του Υποσύστημα Διαχείρισης 
Ασθενή και το Ιατρικό Υποσύστημα έχουν ομαδοποιηθεί στις εξής κατηγορίες: 

 Διαδικασίες Ιατρικής Περίθαλψης (02.11) 

 Διαδικασίες Νοσηλευτικής Περίθαλψης (02.12)  

 Διαδικασίες Διαχείρισης Ασθενή (τμήμα των Διοικητικών Διαδικασιών (02.22)) 

Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αναλύεται σε επιμέρους ομάδες διαδικασιών σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 65 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου ΔΑ/ ΙΥ 

Κωδικός Τίτλος Σχόλια 

02.22 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η κατηγορία διαδικασιών 02.22 περιλαμβάνει ένα σύνολο από 
επιμέρους κατηγορίες με Διαδικασίες Νοσοκομείου που σχετίζονται 
με την Διοικητική Διαχείριση. Κάποιες από αυτές τις κατηγορίες, 
(αυτές που αναφέρονται παρακάτω), αφορούν τις Διαδικασίες 
Διαχείρισης Ασθενή.  

02.22.95 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με διαδικασίες προγραμματισμού 
των χειρουργείων. 

02.22.96 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την διαχείριση της καρτέλας 
ασθενή και των περιστατικών 

02.22.97 ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την κίνηση των ασθενών στο 
νοσοκομείο (εισαγωγή, μεταφορά, έξοδος, διακομιδή) , καθώς και την 
τιμολόγηση/ χρέωση εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών 

02.22.98 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τον προγραμματισμό 
λειτουργίας των Απογευματινών Ιατρείων, την διαχείριση του ασθενή 
από την Γραμματεία Απογευματινών Ιατρείων καθώς και την διαχείριση 
των μεριδολογίων 

02.22.99 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τον προγραμματισμό 
λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, καθώς και την διαχείριση του 
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ασθενή από την Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων 

02.22.94 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τις διαδικασίες διαχείρισης του 
ασθενή από την Γραμματεία των ΤΕΠ 

02.11 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου που σχετίζονται με την 
ιατρική περίθαλψη  

02.11.01 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ/ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ 
ΙΑΤΡΕΙΑ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη του 
ασθενή στα Εξωτερικά Ιατρεία 

02.11.02 ΤΕΠ Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη του 
ασθενή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 

02.11.03 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την ιατρική παρακολούθηση των 
νοσηλευομένων ασθενών 

02.11.05 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την ιατρική παρακολούθηση 
ασθενή στα χειρουργεία 

02.12 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου που σχετίζονται με την 
Νοσηλευτική Περίθαλψη  

02.12.01 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΣΘΕΝΗ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την παρακολούθηση των 
νοσηλευόμενων ασθενών από την νοσηλευτική υπηρεσία 

02.12.02 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την διαχείριση της 
κλινικής/τμήματος του νοσοκομείου από την νοσηλευτική υπηρεσία. 

02.12.03 ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τις διαδικασίες της νοσηλευτικής 
υπηρεσίας στα πλαίσια διαχείρισης των χειρουργείων 

 

6.2.1.3 Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων 

Ο οδηγός επιχειρησιακών διαδικασιών εργαστηρίων των Νοσοκομείων ακολουθεί μια 
κατηγοριοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών όπου η κάθε κατηγορία αναλύεται σε 
υποκατηγορίες ομάδων διαδικασιών. Όσο προχωράμε σε βάθος ανάλυσης αυξάνεται και η 
λεπτομέρεια της περιγραφής των επιχειρησιακών διαδικασιών.  

 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου που σχετίζονται με τα εργαστήρια (02.13) 

 
Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αναλύεται σε επιμέρους ομάδες διαδικασιών 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
 

Πίνακας 66 Συνοπτική περιγραφή Επιχειρησιακών Διαδικασιών Νοσοκομείων 

Κωδ. Διαδικασίας Τίτλος Διαδικασίας Συνοπτικό Περιεχόμενο 

02.13 Εργαστήρια 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου που σχετίζονται με τα 
εργαστήρια 

2.13.01 

Παραγγελία εξετάσεων, 
λήψη και παραλαβή 
δειγμάτων από το 
εργαστήριο 

Παραγγελία εξετάσεων, έκδοση παραπεμπτικού σημειώματος και ετικετών 
γραμμωτού κώδικα. Διαδικασία λήψης των δειγμάτων, αντιστοίχησης με τις 
σχετικές εντολές και σήμανση δειγμάτων. Φυσική μεταφορά των δειγμάτων από 
τον τόπο συγκέντρωσης στον τόπο εξέτασης και παραλαβή των δειγμάτων από 
τα εργαστήρια. Αντιστοίχηση δείγματος με ασθενή -εντολή εξετάσεων, 
αρίθμηση δειγμάτων, σήμανση δειγμάτων. 

2.13.02 Προετοιμασία δειγμάτων-
Εργαστηρίου 

Κλασματοποίηση δειγμάτων, επανασήμανση δειγμάτων κλπ. Προγραμματισμός 
αναλυτών. 

2.13.03 Εκτέλεση - Έλεγχος 
αποτελεσμάτων. 

Ανάλυση από το προσωπικό των εργαστηρίων, διενέργεια μετρήσεων από 
αυτόματους αναλυτές, διενέργεια μετρήσεων με άλλες μεθόδους (μικροσκόπηση 
κλπ), χρόνος ολοκλήρωσης, αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 
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2.13.04 Διαχείριση - παράδοση 
αποτελεσμάτων 

Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων, ανεύρεση παλαιότερων αποτελεσμάτων 
ασθενών, κοινοποίηση του αποτελέσματος της εξέτασης στον παραπέμποντα/ 
παραγγέλοντα. 

2.13.05 Έλεγχος ποιότητας – Q.C. 
Ιατρικών μηχανημάτων  

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τον έλεγχο ποιότητας λειτουργίας των 
ιατρικών μηχανημάτων και την παραγωγή στατιστικών δεδομένων και 
αναλύσεων των διακυμάνσεων των αποτελεσμάτων 

2.13.06 Διοικητική πληροφόρηση 
– στατιστικές. Πλήθος αναφορών και στατιστικών δεδομένων προς την διοίκηση 

 

6.2.2 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Κέντρων Υγείας 

6.2.2.1 Διαχειριστικό Υποσύστημα 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες των Κέντρων Υγείας αποτελούν υποσύνολο των διαδικασιών των 
Νοσοκομείων και στην παρούσα μελέτη εφαρμογής ομαδοποιούνται και κωδικοποιούνται με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο στις εξής κατηγορίες: 

 Οικονομική Διαχείριση (02.21) 

 Διοικητική Διαχείριση (02.22) 
 

Πίνακας 67. Επιχειρησιακές Διαδικασίες ΚΥ 

Κωδικός  Τίτλος Σχόλια 

02.21 Οικονομική Διαχείριση 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου που σχετίζονται με την 
Οικονομική Διαχείριση 

02.21.02 Διαχείριση Προμηθειών Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των Προμηθειών 
– Διαγωνισμών και την παρακολούθηση των Συμβάσεων 

02.21.03 Διαχείριση Αποθήκης-Υλικά Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υλικών 
(εισαγωγές – εξαγωγές/ αναλώσεις). 

02.21.04 Διαχείριση Αποθήκης Φαρμακείου Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποθεμάτων 
του Φαρμακείου (εισαγωγές – εξαγωγές/ συνταγολόγια) 

02.21.06 Διαχείριση Αποθήκης 
Υγειονομικού Υλικού 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της Αποθήκης 
Υγειονομικού Υλικού (εισαγωγές –εξαγωγές/ αναλώσεις). 

02.21.07 Διαχείριση Τροφίμων Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των Τροφίμων 
και του Διαιτολογίου (εισαγωγές-εξαγωγές/ αναλώσεις). 

02.22 Διοικητική Διαχείριση 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες Νοσοκομείου που σχετίζονται με την 
Διοικητική Διαχείριση 

02.22.01 Διαχείριση Προσωπικού 
Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη παρακολούθηση και 
διαχείριση των ατομικών και υπηρεσιακών δεδομένων των 
Εργαζομένων. 

02.22.02 Διαχείριση Γραμματείας 
Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη τήρηση του Βιβλίου 
Πρωτοκόλλου και τη διαχείριση των Εισερχόμενων και Εξερχόμενων 
εγγράφων καθώς και των διεκπεραιώσεών τους. 

 

6.2.2.2 Διαχείριση Ασθενών – Ιατρικό Υποσύστημα 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες των Κέντρων Υγείας που αφορούν του Υποσύστημα Διαχείρισης 
Ασθενή και το Ιατρικό Υποσύστημα έχουν ομαδοποιηθεί στις εξής κατηγορίες: 

 Διαδικασίες Ιατρικής Περίθαλψης ΚΥ (03.11) 
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 Διαδικασίες Νοσηλευτικής Περίθαλψης ΚΥ (03.12) 

 Διαδικασίες Διαχείρισης Ασθενή (τμήμα των Διοικητικών Διαδικασιών ΚΥ (03.22)) 

Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αναλύεται σε επιμέρους ομάδες διαδικασιών σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 68 Επιχειρησιακές Διαδικασίες ΔΑ/ ΙΥ ΚΥ 

Κωδικός Τίτλος Σχόλια 

03.22 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Η κατηγορία διαδικασιών 03.22 περιλαμβάνει ένα σύνολο από 
επιμέρους κατηγορίες με Διαδικασίες Κέντρων Υγείας που 
σχετίζονται με την Διοικητική Διαχείριση. Κάποιες από αυτές τις 
κατηγορίες, (αυτές που αναφέρονται παρακάτω), αφορούν τις 
Διαδικασίες Διαχείρισης Ασθενή.  

03.22.96 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ 
Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την διαχείριση της καρτέλας 
ασθενή και των περιστατικών στα πλαίσια της διαχείρισης του 
ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή Π.Φ.Υ. 

03.22.99 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τον προγραμματισμό 
λειτουργίας των Ιατρείων του Κέντρου Υγείας, καθώς και την διαχείριση 
του ασθενή από την Γραμματεία (Υποδοχή) του Κέντρου Υγείας 

03.11 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΚΥ 

Επιχειρησιακές Διαδικασίες Κέντρων Υγείας που σχετίζονται με την 
Ιατρική Περίθαλψη  

03.11.01 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΥ Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη του 
ασθενή στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΚΥ 

03.11.02 ΤΕΠ ΚΥ Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την ιατρική περίθαλψη του 
ασθενή στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΚΥ 

03.11.04 ΘΑΛΑΜΟΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την ιατρική παρακολούθηση 
ασθενών στη Βραχεία Νοσηλεία του ΚΥ 

03.12 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΥ 

Επιχειρησιακές Διαδικασίες Κέντρων Υγείας που σχετίζονται με την 
Διαδικασίες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

03.12.02 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΚΥ Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με διαδικασίες παραγγελίας-
παραλαβής φαρμάκων-υγειονομικού υλικού 

6.2.2.3 Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες των Κέντρων Υγείας σε σχέση με την λειτουργία των εργαστηρίων 
ουσιαστικά είναι ακριβώς ίδιες με αυτές των Νοσοκομείων καθώς η μόνη διαφορά εντοπίζεται στον 
όγκο των εξετάσεων και στο εύρος κάλυψης εξετάσεων λόγω έλλειψης σχετικού εξοπλισμού και όχι 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας των εργαστηρίων. Εξαίρεση με τα παραπάνω είναι η μη 
λειτουργία των εργαστηρίων στις αργίες και τις βραδινές ώρες. Έτσι οι διαδικασίες των 
εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα.  Κάθε μία από τις 
παραπάνω κατηγορίες αναλύεται σε επιμέρους ομάδες διαδικασιών σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα. 

 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Κέντρου Υγείας που σχετίζονται με τα εργαστήρια (03.13)  

 
Πίνακας 69 Συνοπτική περιγραφή Επιχειρησιακών Διαδικασιών ΚΥ 

Κωδ. 
Διαδικασίας 

Τίτλος Διαδικασίας Συνοπτικό Περιεχόμενο 

03.13 Εργαστήρια 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες Κέντρου Υγείας που σχετίζονται με τα 
εργαστήρια 

03.13.01 
Παραγγελία εξετάσεων, λήψη 
και παραλαβή δειγμάτων από 
το εργαστήριο 

Παραγγελία εξετάσεων, έκδοση παραπεμπτικού σημειώματος και ετικετών 
γραμμωτού κώδικα. Διαδικασία λήψης των δειγμάτων, αντιστοίχησης με τις 
σχετικές εντολές και σήμανση δειγμάτων. Φυσική μεταφορά των δειγμάτων 
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από τον τόπο συγκέντρωσης στον τόπο εξέτασης και παραλαβή των 
δειγμάτων από τα εργαστήρια. Αντιστοίχηση δείγματος με ασθενή -εντολή 
εξετάσεων, αρίθμηση δειγμάτων, σήμανση δειγμάτων. 

03.13.02 Προετοιμασία δειγμάτων-
Εργαστηρίου 

Κλασματοποίηση δειγμάτων, επανασήμανση δειγμάτων κλπ. 
Προγραμματισμός αναλυτών. 

03.13.03 Εκτέλεση - Έλεγχος 
αποτελεσμάτων. 

Ανάλυση από το προσωπικό των εργαστηρίων, διενέργεια μετρήσεων από 
αυτόματους αναλυτές, διενέργεια μετρήσεων με άλλες μεθόδους 
(μικροσκόπηση κλπ), χρόνος ολοκλήρωσης, αξιολόγηση αποτελεσμάτων. 

03.13.04 Διαχείριση - παράδοση 
αποτελεσμάτων 

Έκδοση τελικών αποτελεσμάτων, ανεύρεση παλαιότερων αποτελεσμάτων 
ασθενών, κοινοποίηση του αποτελέσματος της εξέτασης στον 
παραπέμποντα/ παραγγέλοντα. 

03.13.05 Έλεγχος ποιότητας – Q.C. 
Ιατρικών μηχανημάτων  

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τον έλεγχο ποιότητας λειτουργίας 
των ιατρικών μηχανημάτων και την παραγωγή στατιστικών δεδομένων και 
αναλύσεων των διακυμάνσεων των αποτελεσμάτων 

03.13.06 Διοικητική πληροφόρηση – 
στατιστικές. Πλήθος αναφορών και στατιστικών δεδομένων προς την διοίκηση 

 
 

6.2.3 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Π.Ι. 

6.2.3.1 Διαχείριση Ασθενών – Ιατρικό Υποσύστημα 

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες των Περιφερειακών Ιατρείων που αφορούν του Υποσύστημα 
Διαχείρισης Ασθενή και το Ιατρικό Υποσύστημα έχουν ομαδοποιηθεί στις εξής κατηγορίες: 

 Διαδικασίες Ιατρικής Περίθαλψης ΠΙ (05.11) 

 Διαδικασίες Διοικητικής Διαχείρισης ΠΙ (05.22) 

Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αναλύεται σε επιμέρους ομάδες διαδικασιών σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 70 Συνοπτική περιγραφή Διαδικασιών ΠΙ 

Κωδικός Τίτλος Σχόλια 

05.22 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΙ 

Επιχειρησιακές Διαδικασίες των Περιφερειακών 
Ιατρείων που σχετίζονται με την Διοικητική 
Διαχείριση Ασθενή στα ΠΙ  

05.22.96 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΠΙ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την διαχείριση 
της καρτέλας ασθενή και των περιστατικών στα πλαίσια 
της διαχείρισης του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενή 
Π.Φ.Υ. 

05.11 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΙ 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες ΠΙ που σχετίζονται με 
την Ιατρική Περίθαλψη στα ΠΙ  

05.11.01 ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΑΣΘΕΝΗ ΠΙ 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την ιατρική 
περίθαλψη του ασθενή στα ΠΙ 

 

6.2.4 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Κεντρικής Υπηρεσίας Υ.Πε. 

6.2.4.1 Διαχειριστικό Υποσύστημα 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, οι επιχειρησιακές διαδικασίες της .Υ.Πε. έχουν 
ομαδοποιηθεί στις εξής κατηγορίες: 

 Οικονομική Διαχείριση (01.21) 

 Διοικητική Διαχείριση (01.22) 

 Ενοποίηση Δεδομένων (01.50) 

Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες αναλύεται σε επιμέρους ομάδες διαδικασιών όπως 
ακολουθεί. 

Πίνακας 71 Επιχειρησιακές Διαδικασίες Υ.Πε. 

Κωδικός  Τίτλος Σχόλια 

01.21 Οικονομική Διαχείριση 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες .Υ.Πε. που σχετίζονται με την 
Οικονομική Διαχείριση  

01.21.01 Διαχείριση Οικονομικών 
Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση 
της .Υ.Πε. και τις εργασίες που αφορούν στο Λογιστήριο και 
Ταμείο. 

01.21.02 Διαχείριση Προμηθειών 

Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των 
Προμηθειών – Διαγωνισμών της .Υ.Πε. και του συνόλου των 
Μονάδων της Περιφέρειας, αλλά και την παρακολούθηση των 
Συμβάσεων 

01.21.03 Διαχείριση Αποθήκης Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των υλικών 
(εισαγωγές- εξαγωγές/ αναλώσεις). 

01.21.04 Διαχείριση Κωδικοποιήσεων Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την κεντρική διαχείριση των 
κωδικοποιήσεων σε επίπεδο περιφέρειας 

01.22 Διοικητική Διαχείριση 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες .Υ.Πε. που σχετίζονται με την 
Διοικητική Διαχείριση  

01.22.01 Διαχείριση Προσωπικού 
Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη παρακολούθηση και 
διαχείριση των ατομικών και υπηρεσιακών δεδομένων των 
Εργαζομένων. 

01.22.02 Διαχείριση Γραμματείας 
Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με τη τήρηση του Βιβλίου 
Πρωτοκόλλου και τη διαχείριση των Εισερχόμενων και 
Εξερχόμενων εγγράφων καθώς και των διεκπεραιώσεών τους. 

01.50 Ενοποίηση Δεδομένων 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες Δ.Υ.Πε. που σχετίζονται με την 
ενοποίηση (consolidation) των δεδομένων των Μονάδων 
Υγείας αρμοδιότητας Δ.Υ.Πε. 

01.50.01 Ενοποίηση 
Ομάδα διαδικασιών που σχετίζονται με την ενοποίηση στοιχείων 
Γενικής, Αναλυτικής, Δημόσιας Λογιστικής καθώς και άλλων 
πληροφοριών όπως συβάσεις, εξοπλισμός, αποθέματα κλπ. 

 

6.3 Βασικές λειτουργικές προδιαγραφές 

6.3.1 Διοικητικό-οικονομικό υποσύστημα  

Γενική Λογιστική: Η Γενική Λογιστική θα πρέπει να είναι η βάση όλου του Διοικητικο-
οικονομικού υποσυστήματος και θα πρέπει να λειτουργεί με τον τρόπο που καθορίζει το 
ΠΔ146/2003. Όλες οι εφαρμογές πρέπει να επικοινωνούν και να ενημερώνουν την λογιστική με 
στόχο την έγκαιρη άντληση οικονομικών πληροφοριών και αποτελεσμάτων από όλες τις μονάδες 
υγείας. Θα πρέπει να υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο reporting για την διευκόλυνση των Εσωτερικών 
ελέγχων και των ελέγχων όλων των οικονομικών δεδομένων από το κράτος. Όλες οι επιμέρους 
μονάδες υγείας θα έχουν Γενική Λογιστική σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να 
εξυπηρετούνται οι ανάγκες τους αφετέρου να γίνεται εύκολη, άμεση συνεχής ενοποίηση 
αποτελεσμάτων (consolidation) στην ΥΠΕ, του οργανισμού που ασκεί τη γενικότερη εποπτεία επί 
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των μονάδων υγείας. Πιθανότατα, τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία  
θα πρέπει να υιοθετήσουν ενιαίο λογιστικό σχέδιο και ενιαία παραμετροποίηση ώστε να ευνοηθεί 
με κάθε τρόπο ο συνολικός σχεδιασμός του συστήματος, που είναι ο μοναδικός που θα μπορέσει 
να δώσει καρπούς προς την κατεύθυνση της οργάνωσης και αρμονικής συνεργασίας όλων των 
μονάδων υγείας (ΠΙ, ΚΥ, νοσοκομεία) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΕ. Η λήψη έγκαιρης 
και γρήγορης πληροφόρησης για τη λειτουργία των νοσοκομείων και των άλλων μονάδων της 
ΥΠΕ – συγκεντρωτικά ή μεμονωμένα– θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του 
συστήματος. Πρέπει να υποστηρίζεται το απλογραφικό σύστημα του Δημόσιου λογιστικού (σε 
συνύπαρξη με το διπλογραφικό (όπως για παράδειγμα διαδικασίες έκδοσης ενταλμάτων πληρωμής, 
γραμματείων είσπραξης, ενημερώσεις Κωδικών Ανάλυσης Εξόδων (ΚΑΕ), κτλ), τουλάχιστον 
μέχρι την πλήρη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος στις μονάδες υγείας).  

Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί: Ο στόχος της εφαρμογής των προϋπολογισμών είναι η τήρηση 
και η παρακολούθηση της προβλεπόμενης δραστηριότητας του κάθε νοσοκομείου, όπως και των 
άλλων μονάδων υγείας, και η σύγκριση με πραγματικά στοιχεία. Η εφαρμογή των προϋπολογισμών 
θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο διαχειριστή να αποτυπώσει μέσα σε αυτό την οργανωτική 
δομή του νοσοκομείου (με δυναμικά οριζόμενες διαστάσεις παρακολούθησης) έτσι ώστε οι 
προϋπολογισμοί να αντικατοπτρίζουν την πραγματική οργανωτική διάρθρωση του οργανισμού. 
Επιπλέον θα πρέπει να υποστηρίζει διάφορες μεθόδους κατάρτισης προϋπολογισμών και να 
προσφέρει δυνατότητες προσομοίωσης. Να έχει χρονική διάσταση μεγαλύτερη του έτους και να 
μπορεί να συνδυάζει στοιχεία προηγουμένων ετών, τρέχοντος έτους και προβλέψεις επομένων 
ετών. Να έχει την δυνατότητα παρουσίασης σε μηνιαία βάση, τριμηνιαία, εξαμηνιαία κλπ. Επίσης 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ορισμού ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ προϋπολογισμών και 
ενοποίησης αυτών σε ανώτερα επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούν να δοθούν συγκεντρωτικά στοιχεία 
προϋπολογισμών σε φορείς που ασκούν επιτελική εξουσία στα νοσοκομεία, όπως είναι την ΥΠΕ, 
το Υπουργείο Υγείας κλπ. Η εισαγωγή δεδομένων από τους χρήστες θα πρέπει να είναι εύκολη και 
θα πρέπει να συνεργάζεται με δημοφιλή πακέτα Εφαρμογών Γραφείου της αγοράς. Σημαντικό 
στοιχείο είναι και η ευχρηστία στον τρόπο καθορισμού των προτύπων προϋπολογισμού 
(templates) έτσι ώστε ο υπεύθυνος προϋπολογισμού ανά σημείο (κλινική, τμήμα, ΚΥ κτλ.) να 
μπορεί να διαμορφώνει φύλλα προϋπολογισμού ανάλογα με τις ανάγκες του σημείου. Θα πρέπει, 
τέλος, να υπάρχει πλήρης συλλειτουργία με το κύκλωμα της οικονομικής παρακολούθησης για την 
εξαγωγή συγκριτικών καταστάσεων προϋπολογισθέντων – απολογιστικών στοιχείων και την 
εξαγωγή οικονομικών δεικτών. 

Αναλυτική Λογιστική: Μέσω της Αναλυτικής λογιστικής θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι 
προβλεπόμενες από τον ΚΒΣ διατάξεις σε ό,τι αφορά το αυτόνομο κύκλωμα λογιστικής της 
ομάδας 9 του ΕΓΛΣ. Το κύκλωμα αυτό θα πρέπει να αποτελεί προέκταση του κυκλώματος της 
Γενικής Λογιστικής και να διασφαλίζεται η συνδεσιμότητα και ιχνηλασιμότητα των εγγραφών από 
τη Γενική στην Αναλυτική Λογιστική. Πέρα από την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του 
ΚΒΣ, θα πρέπει να δίνει διοικητική πληροφόρηση σχετικά με το κόστος των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, τη διάρθρωση του κόστους, και την συνολική αποτελεσματικότητα των μονάδων 
Υγείας. Επίσης θα πρέπει να είναι απόλυτα συμβατό με την εξωλογιστικής κοστολόγησης και να 
συλλειτουργεί απόλυτα με αυτή.  

Κοστολόγηση: Θα πρέπει να προβλέπεται ο μηχανισμός για τον έλεγχο του κόστους για 
συγκεκριμένα κέντρα κόστους και κέντρα εσόδων παρεχόμενων υπηρεσιών, που θα 
παρακολουθούνται ενιαία στα επιμέρους σημεία, και θα ενοποιούνται στο σύστημα της ΥΠΕ 
ανεξάρτητα από την Αναλυτική Λογιστική. Η ανάπτυξη ασθενοκεντρικού συστήματος 
κοστολόγησης είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του έργου. Ο ασθενής είναι ο βασικός 
άξονας γύρω από τον οποίο αναπτύσσονται οι δραστηριότητες του νοσοκομείου (νοσηλεία, 
εξετάσεις, επεμβάσεις, αναλώσεις φαρμάκων κλπ). Από την άλλη, οι μονάδες Υγείας αλλά 
ειδικότερα το νοσοκομείο είναι ένας οργανισμός που συγκεντρώνει πολλά ξεχωριστά τμήματα 
(κλινικές, εργαστήρια, χειρουργεία, κτλ.) τα οποία συνεισφέρουν στο συνολικό αποτέλεσμα του 
οργανισμού. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, αφενός, να παρακολουθείται ο 
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ασθενής σε όλα τα στάδια της παραμονής του στο νοσοκομείο, αφετέρου, πρέπει να δίνεται σαφή 
εικόνα της λειτουργίας του νοσοκομείου σε όλα τα επιμέρους τμήματά του. Θα πρέπει να υπάρχει 
ιεραρχική οργάνωση και συσχέτιση των διαφόρων κέντρων κόστους μεταξύ τους. Επίσης είναι 
επιθυμητό να υποστηρίζονται σύγχρονες κοστολογικές μέθοδοι (activity based costing), κ.λπ  

Εισπρακτέοι Λογαριασμοί: Αφορά στην παρακολούθηση των απαιτήσεων των πελατών-ασθενών 
του νοσοκομείου και των λοιπών συναλλασσομένων όπως ασφαλιστικοί οργανισμοί, άλλα 
νοσοκομεία κλπ. Αναγκαία παράμετρος των εφαρμογών είναι η απόλυτη συλλειτουργία με το 
κύκλωμα της διαχείρισης ασθενών (κίνηση ασθενών, γραφείο νοσηλείας) και τα υποσυστήματα 
εκείνα που παρακολουθούν άμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η παρακολούθηση τριγωνικών σχέσεων μεταξύ συναλλασσομένων (π.χ. η χρέωση 
των υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης χρεώνει τον ασθενή αλλά τιμολογείται ο ασφαλιστικός 
του φορέας). Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης παρακολούθηση των συναλλαγών 
με άλλα νοσοκομεία (π.χ. ασθενείς που διακομίζονται από άλλα νοσοκομεία). Το κύκλωμα των 
εισπρακτέων λογαριασμών θα πρέπει να αντλεί τον κύριο όγκο των δεδομένων του από το 
υποσύστημα της διαχείρισης ασθενών on line και με τρόπο που να διασφαλίζεται η εγκυρότητα της 
μετάπτωσης. Τέλος, θα πρέπει το υποσύστημα να είναι ευέλικτο, εύχρηστο, πλήρως ολοκληρωμένο 
με το Ιατρικό Υποσύστημα και να επιτρέπει εύκολη προσαρμογή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του 
οργανισμού, παράγοντας ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον θα πρέπει να τηρούνται και να 
συνδυάζονται τα οικονομικά δεδομένα του πελάτη-ασθενούς με τις πληροφορίες ιατρικού τύπου. 

Πληρωτέοι Λογαριασμοί (Προμηθευτές): Το κύκλωμα των πληρωτέων λογαριασμών καλύπτει 
την διαχείριση των συναλλακτικών σχέσεων του νοσοκομείου με τους προμηθευτές ειδών 
(υγειονομικά υλικά, φαρμακευτικά, ιατρικός εξοπλισμός κλπ) και υπηρεσιών. Θα πρέπει να 
συλλειτουργεί με την εφαρμογή των προμηθειών και των συμβάσεων και να δίνει αναλυτική 
πληροφόρηση της οικονομικής κατάστασης και των σχέσεων του νοσοκομείου με τους 
προμηθευτές του. Επίσης θα πρέπει να δίνει την εικόνα των μελλοντικών υποχρεώσεων προς τους 
προμηθευτές (ενηλικίωση υπολοίπων, υποχρεώσεις πληρωμών βάσει τιμολογίων προμηθευτών, 
συμβάσεις κ.λπ.), στοιχεία που θα βοηθούν τις οικονομικές υπηρεσίες να κάνουν τον έγκαιρο 
προγραμματισμό των πληρωμών του νοσοκομείου ή της ΥΠΕ. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει και 
ανάλογο μηχανισμό εγκρίσεων πληρωμών ώστε μονάχα εξουσιοδοτημένοι χρήστες να μπορούν να 
εκδίδουν εντάλματα πληρωμής σε προμηθευτές και μόνο όταν πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις. 

Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσία: Η εφαρμογή της Διαχείρισης Προσωπικού πρέπει να 
περιλαμβάνει καταρχήν μισθοδοσία, που θα στηρίζεται σε κανόνες (και εξαιρέσεις από τους 
κανόνες) για ομάδες εργαζομένων με κοινά χαρακτηριστικά (σύστημα rule based). Με αυτόν τον 
τρόπο η διαχείριση μισθών, επιδομάτων, πριμ, ασφαλιστικών καλύψεων θα παραμετροποιούνται 
πλήρως και θα επιτυγχάνεται με απλό τρόπο η μισθοδοσία όλων των κατηγοριών των εργαζομένων 
του δημοσίου, αλλά και των εποχιακών και των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου κτλ. Επίσης η 
διαχείριση προσωπικού πρέπει να παρακολουθεί όλες τις αλλαγές των εργαζομένων από την ημέρα 
της πρόσληψης, τις εσωτερικές μετακινήσεις, τις προαγωγές και αναλυτικά την εκπαίδευσή τους. 
Στη διαχείριση των αδειών περιλαμβάνονται ευκολίες για παρακολούθηση και ανάλυση απουσιών 
πάσης φύσεως ενώ σε ειδικό τμήμα του λογισμικού πρέπει να παρακολουθείται η αξιολόγηση της 
απόδοσης των εργαζομένων. Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα και να προβλέπει ασφάλεια και ειδικό χειρισμό στην πρόσβαση σ’ αυτήν. 

Διαχείριση Παγίων: Η εφαρμογή των παγίων αφορά στην παρακολούθηση των κινητών και 
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του νοσοκομείου και όλων των μονάδων Υγείας. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται τόσο ο τυπικός πάγιος εξοπλισμός ενός οργανισμού (κτήρια, αυτοκίνητα, γραφεία 
κλπ) όσο και ο εξειδικευμένος ιατρικός εξοπλισμός που χρειάζεται για τη λειτουργία ενός 
νοσοκομείου (τομογράφοι, αναλυτές κλπ). Επομένως, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συλλειτουργία 
των παγίων με το σύστημα της βιοϊατρικής υπηρεσίας των νοσοκομείων. Επίσης θα πρέπει να 
τηρούνται και παρακολουθούνται οι τακτικές και έκτακτες συντηρήσεις του εξοπλισμού που 
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γίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες των μονάδων υγείας. Θα πρέπει να παρακολουθούνται και τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι ιδιοκτησίας των μονάδων υγείας, όπως στοιχεία που 
προέρχονται από χρηματοδοτική μίσθωση ή από χρησιδάνεια. Ανάμεσα στα βασικά 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι η διαχείριση πολλών τύπων αποσβέσεων (με πολλούς 
διαφορετικούς συντελεστές απόσβεσης) και η αυτόματη ενημέρωση της εφαρμογής της λογιστικής 
με τις αποσβέσεις των παγίων.  

Πρωτόκολλο: Στόχος του πρωτοκόλλου είναι να καταγράψει, κωδικοποιήσει και να τεκμηριώσει 
όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα. Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενου ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου θα πρέπει να διασφαλίζεται η συλλειτουργία του με το νέο Πληροφοριακό σύστημα. 

Διαχείριση Αποθηκών: Ο βασικός στόχος της εφαρμογής της διαχείρισης των αποθηκών είναι ο 
έγκαιρος προγραμματισμός του εφοδιασμού των μονάδων υγείας με υλικά, η αποτελεσματική 
εξυπηρέτησή τους, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του δεσμευμένου κεφαλαίου. Μέσω της 
εφαρμογής γίνεται ποσοτική και αξιακή διαχείριση των αποθηκών. Οι Αποθήκες μπορεί να είναι 
«φυσικές» ή «νοητές» αποθήκες. Το τμήμα αυτού του λογισμικού, έτσι όπως περιγράφεται εδώ, 
αναλαμβάνει να διαχειριστεί στα νοσοκομεία ή στις άλλες μονάδες υγείας, όλα τα υλικά (εκτός των 
φαρμάκων). Οι απαιτήσεις για τη διαχείριση των φαρμάκων περιγράφονται και αναλύονται 
ειδικότερα στην παράγραφο Φαρμακείο. Τα υλικά πρέπει να παρακολουθούνται και ως προς την 
αρχειοθέτησή τους σε διάφορες αποθήκες και ως προς τις μετακινήσεις τους από αποθήκη σε 
αποθήκη. Οι αποθήκες ενημερώνονται άμεσα από τις παραλαβές των προμηθειών και από τις 
διακινήσεις μεταξύ αποθηκών και τηρείται ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο υπόλοιπο ανά είδος και 
αποθήκη. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης παρτίδων με όλα τα χαρακτηριστικά τους. 
Χρειάζεται να τηρούνται πλήρεις καρτέλες για όλα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά των ειδών, 
οι κατηγοριοποιήσεις τους και οι διάφοροι μετρητές όπως: στοκ ασφαλείας, σημεία 
αναπαραγγελίας, κ.λπ. Απαραίτητο επίσης να υποστηρίζονται διευκολύνσεις για την καταμέτρηση 
των ειδών και την φυσική απογραφή ανά κατηγορία ειδών. Τέλος, θεωρείται απαραίτητο να 
υποστηρίζονται τρόποι παρακολούθησης των φυσικών αποθηκών (χωροταξική τοποθέτηση των 
ειδών, διάδρομοι, ράφια κτλ.). 

Προμήθειες και Διαχείριση συμβάσεων: Στόχος της εφαρμογής των προμηθειών είναι η 
αυτοματοποίηση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προμηθειών με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο για τα νοσοκομεία και τους προμηθευτές. Η διαδικασία των προμηθειών θα πρέπει να είναι 
τεχνικά εφικτό να γίνεται κεντρικά από την ΥΠΕ, τοπικά από τις διάφορες μονάδες Υγείας και από 
οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των μεθόδων. Αναλυτικά, για να υποστηριχθεί μια προμήθεια από 
το σύστημα θα πρέπει να δημιουργούνται αιτήσεις αγοράς από επιλεγμένα σημεία (π.χ. 
νοσοκομεία, ΚΥ κτλ.), όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στις λίστες από τα επιτρεπτά 
αγοραζόμενα είδη και πιθανά στις διαθέσιμες συμφωνίες με προμηθευτές σε σχέση με τιμές κτλ. 
Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ενοποίησης των αιτημάτων για προμήθεια κεντρικά από τη 
Κεντρική Υπηρεσία ΥΠΕ, ειδικά όταν υπάρχουν ανάγκες που εμφανίζονται ταυτόχρονα σε 
διάφορα σημεία. Ανάλογα με το ύψος αγορών θα πρέπει να υποστηρίζονται και πιο πολύπλοκα 
συστήματα ελέγχου και διαδικασιών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα αυτόματων ελέγχων των 
προτεινόμενων, από τα διάφορα σημεία, αιτήσεων προμηθειών βάσει κανόνων και ένα σύστημα 
εγκρίσεων με ιεραρχίες και ασφάλεια χρηστών. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου 
αυτοματοποιημένων, από το σύστημα, προτάσεων για προμήθειες βάσει κανόνων ή στατιστικών 
στοιχείων κτλ. Η ΥΠΕ θα είναι δυνατόν να εξοφλεί προμήθειες άλλων σημείων (π.χ. νοσοκομείων, 
ΚΥ κτλ.) ή να παραγγέλλει για λογαριασμό τους και να προτείνει τόπους παράδοσης στα σημεία 
που έχουν προκύψει οι αντίστοιχες ανάγκες. Το σύστημα παραλαβών θα πρέπει να συνδέεται 
άμεσα με τις εντολές αγορών ή με τις συμβάσεις των προμηθευτών. Με το υποσύστημα 
διαχείρισης συμβάσεων πρέπει να υλοποιείται η παρακάτω λειτουργικότητα: σύνδεση αιτήσεων 
αγορών, εντολών προμήθειας με συμβάσεις προμηθευτών, πλήρης καταγραφή των συμβάσεων και 
κωδικοποίηση των κατηγοριών των συμβάσεων, συστηματική οργάνωση των όρων τους με 
δυνατότητες αναζήτησης και εντοπισμού ανά πάσα στιγμή, δυνατότητες συγκρίσεων των όρων 
παραλαβής αγαθών με τους όρους των συμβάσεων κατά τις παραλαβές από τους προμηθευτές, 
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προειδοποιήσεις για λήξη συμβάσεων, σύνδεση προκηρύξεων και διαγωνισμών με τις συμβάσεις 
που υπογράφηκαν κ.α. 

Διαχείριση διαθεσίμων: Μέσα της εφαρμογής της Διαχείρισης διαθεσίμων θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η πλήρη παρακολούθηση των εισροών – εκροών στοιχείων βραχυπρόθεσμου 
ενεργητικού των μονάδων υγείας. Θα πρέπει να καλύπτονται (μέσα από ξεχωριστούς λογαριασμούς 
οι συναλλαγές με τράπεζες όπως π.χ. οι πληρωμές προσωπικού) και να προβλέπεται η εισαγωγή 
δεδομένων των τραπεζών στην εφαρμογή της Διαχείρισης διαθεσίμων. Επίσης θα πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα αντιπαραβολής των εγγραφών ταμείου με τις εγγραφές στο εξτρέ τις τράπεζας 
(bank reconciliation) και η διόρθωση τυχόν αποκλίσεων. Επίσης θα πρέπει να τηρείται πλήρες 
ιστορικό των ταμειακών σχέσεων με όλους τους συναλλασσόμενους (ασθενείς- προμηθευτές – 
ασφαλιστικά ταμεία) καθώς και να εκδίδονται από το σύστημα καταστάσεις ταμειακών ροών (cash 
flow) για ιστορικές περιόδους αλλά και για μελλοντικές βάσει των υφιστάμενων ταμειακών 
υποχρεώσεων και απαιτήσεων των μονάδων Υγείας ή της ΥΠΕ. 

 

6.3.2 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Γραφείο Κίνησης – Εσωτερικοί Ασθενείς (Κοινό Υποσύνολο με το διοικητικό – οικονομικό 
υποσύστημα σε ορισμένες περιπτώσεις). Σκοπός της εφαρμογής είναι η διαχείριση και 
παρακολούθηση της  πορείας του νοσηλευόμενου ασθενή από την εισαγωγή έως και την έκδοση 
του εξιτηρίου. Περιλαμβάνει την καταγραφή των δημογραφικών και  ασφαλιστικών στοιχείων 
ασθενή κατά την προσέλευση του στο νοσοκομείο καθώς και τη στατιστική επεξεργασία των  
δεδομένων  του ασθενή για επιθυμητές  χρονικές περιόδους από τη διοίκηση αλλά και τα τμήματα 
- κλινικές  του  νοσοκομείου. Συλλειτουργεί απόλυτα με το υποσύστημα της διαχείρισης ραντεβού 
και συνδέεται με τη λίστα αναμονής ασθενών προκείμενου να γίνεται ο σωστός προγραμματισμός 
των πόρων του νοσοκομείου. Μεταξύ των βασικών χαρακτηριστικών είναι η παρακολούθηση της 
τακτικής και έκτακτης εισαγωγής ασθενή, η διαχείριση των επειγόντων περιστατικών που 
εισάγονται για νοσηλεία και η παρακολούθηση των εισιτηρίων του νοσοκομείου. Θα πρέπει επίσης 
να έχει δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης κάρτας υγείας (π.χ. με χρήση bar code, smart card) 
για την γρήγορη και χωρίς σφάλματα εισαγωγή του ασθενή. Επίσης θα πρέπει να διαχειρίζεται την 
έκδοση των εξιτηρίων καθώς και των πάσης φύσεως πιστοποιητικών (για ασφαλιστικά ταμεία, 
βεβαιώσεις εισαγωγής, εξαγωγής κλπ). Επίσης η εφαρμογή θα δίνει σαφή εικόνα της πληρότητας 
του νοσοκομείου (ανά θέση / όροφο / κλινική) ώστε να γίνεται ο σωστός προγραμματισμός των 
εισαγωγών ασθενών. Τέλος, η εφαρμογή του γραφείου κίνησης, πρέπει να παρέχει δυνατότητες 
διαχείρισης κλινών και θέσεων νοσηλείας με εύκολο και γραφικής απεικόνισης τρόπο. 

Διαχείριση Ραντεβού Εξωτερικών και Απογευματινών Ιατρείων (Κοινό Υποσύνολο με το 
διοικητικό – οικονομικό υποσύστημα σε ορισμένες περιπτώσεις).. Σκοπός της εφαρμογής  είναι η 
γραμματειακή υποστήριξη των εξωτερικών & απογευματινών ιατρείων. Περιλαμβάνονται οι  
διαδικασίες τήρησης ραντεβού στα εξωτερικά & απογευματινά  ιατρεία (ανά ιατρό, τμήμα, σημείο 
παροχής), η δημιουργία λίστας αναμονής κλπ. Στόχο έχει το σωστό και έγκαιρο προγραμματισμό 
των πόρων του νοσοκομείου , ανθρωπίνων και μη, για την εξυπηρέτηση των ασθενών των 
εξωτερικών και απογευματινών ιατρείων. Η εφαρμογή θα  επιτρέπει τον καθορισμό των τακτικών 
και έκτακτων εξωτερικών ιατρείων  και των ωραρίων λειτουργίας (ωράριο / διάρκεια εξέτασης / 
αριθμός ιατρών) έτσι ώστε να επιτρέπεται η κατασκευή του πίνακα των ραντεβού. Θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα  να οριστούν οι αργίες για τη σωστή λειτουργία του υποσυστήματος. Επίσης θα 
πρέπει να αυτοματοποιεί πολλές από τις  καθημερινές εργασίες  της γραμματείας ραντεβού (π.χ. 
κλείσιμο  Ραντεβού ημέρας με αυτόματη αναζήτηση της πρώτης διαθέσιμης  ημερομηνίας  και 
ώρας που διατίθεται ο ιατρός η / και  η αντίστοιχη κλινική - τμήμα). Η εφαρμογή αυτή θα 
αποτελεί την ‘’πύλη’’ για τη παρακολούθηση και τη διαχείριση των σχέσεων του Νοσοκομείου με 
τους πελάτες – ασθενείς του . Επομένως θα πρέπει να δίνει τη πλήρη εικόνα των συναλλαγών των 
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ασθενών με το νοσοκομείο (ραντεβού, κλπ.) στα πλαίσια ενός ευρύτερου υποσυστήματος 
διαχείρισης πολιτών/ ασθενών  και τη Διαδικτυακή Πύλη. Συνεπώς το σύστημα αυτό πρέπει να 
διασυνδεθεί και να λειτουργεί αρμονικά με την Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και 
τη Διαδικτυακή Πύλη (Portal) ώστε να ελέγχονται τα ραντεβού των ασθενών για όλο την ΥΠΕ 
(διπλές κρατήσεις στις μονάδες υγείας – overbooking, ραντεβού ενός ασθενή σε πολλές μονάδες 
υγείας για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, κλπ). Η συνδυαστική λειτουργία των υποσυστημάτων 
ραντεβού των μονάδων υγείας, της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών και του Portal 
έχει ως σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του Πολίτη και την ορθολογική μείωση του χρόνου 
αναμονής για τη παροχή ιατρικών υπηρεσιών. 

Λογιστήριο Ασθενών –Τιμολόγηση & Κοστολόγηση Ιατρικών Υπηρεσιών (Κοινό Υποσύνολο 
με το διοικητικό – οικονομικό υποσύστημα σε ορισμένες περιπτώσεις).. Το υποσύστημα αυτό θα 
διαχειρίζεται  όλες τις λογιστικές πληροφορίες που συσχετίζονται με την νοσηλεία του κάθε 
ασθενή. Σκοπός του είναι ,αφενός, η χρέωση του νοσηλευτικών υπηρεσιών και η τιμολόγηση τους 
στον ασθενή η τον ασφαλιστικό φορέα, αφετέρου, ο υπολογισμός του κόστους των υπηρεσιών σε 
εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθενείς (διασύνδεση με την εφαρμογή κοστολόγησης του 
διοικητικό-οικονομικού υποσυστήματος του ΟΠΣΥ. Η τιμολόγηση θα συγκεντρώνει τα στοιχεία 
που δημιουργούνται  από τα διάφορα τμήματα  κατά την διάρκεια της νοσηλείας του ασθενή και 
σε συνδυασμό  με την διαχείριση των ασφαλιστικών ταμείων  θα αυτοματοποιεί  τις διαδικασίες 
χρέωσης αυτού. Θα πρέπει η εφαρμογή να παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών 
ασφαλιστικών ταμείων ανά ασθενή καθώς επίσης και να επιτρέπει την εκτύπωση διαφορετικών 
καταστάσεων εκκαθάρισης ανά ταμείο ή ασφαλιστικό φορέα. Τέλος, η εφαρμογή θα πρέπει να 
βρίσκεται σε  άμεση συνεργασία με τις υπόλοιπες εφαρμογές (γραφείο κίνησης κλπ)  ώστε να 
επιτυγχάνεται η αυτοματοποίηση  των διαδικασιών τιμολόγησης. 

Φαρμακείο, Συνταγολόγια (Κοινό Υποσύνολο με το διοικητικό – οικονομικό υποσύστημα σε 
ορισμένες περιπτώσεις).. Σκοπός της εφαρμογής είναι η οργάνωση των υπηρεσιών του φαρμακείου 
προς τις κλινικές /τμήματα του νοσοκομείου και ο προγραμματισμός των χορηγήσεων 
φαρμακευτικού υλικού βάσει ατομικών /γενικών συνταγολογίων. Η εφαρμογή θα διασυνδέεται με 
όλα τα τμήματα του νοσοκομείου και θα υπάρχει δυνατότητα On line παραγγελίας από τους 
ορόφους / τμήματα  καθώς και την  εκτέλεση  συνταγών φαρμάκων  από το φαρμακείο. Επίσης θα 
διαχειρίζεται τις επιστροφές φαρμάκων από τις κλινικές  και γενικότερα τις δοσοληψίες 
φαρμακευτικού υλικού εντός και εκτός του νοσοκομείου. Τέλος η εφαρμογή θα πρέπει να διαθέτει 
σύστημα έγκρισης για τα ατομικά / γενικά συνταγολόγια και να προτείνει εναλλακτικά φάρμακα 
προς χορήγηση σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης ενός φαρμάκου ( π.χ. λόγων ληγμένης 
παρτίδας φαρμάκου η λόγω απόρριψης από το σύστημα εγκρίσεων ). 

Διαιτολογικό (Για τα Νοσοκομεία και μόνο). Σκοπός του υποσυστήματος είναι η παρακολούθηση 
του γενικού προγράμματος διατροφής και των ειδικών προγραμμάτων διαίτης βάσει των 
θεραπευτικών αγωγών και  η διαχείριση των υλικών τροφοδοσίας. Η εφαρμογή θα διαχειρίζεται τα 
διατροφικά σχήματα των ασθενών ανάλογα με τη θεραπευτική αγωγή του καθενός. Θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα αυτόματης πιστοποίησης των διατροφικών αναγκών των ασθενών  (αυτόματη 
συλλογή αριθμού διατρεφομένων, εντολών ειδικής δίαιτας κτλ.) σε ημερήσια βάση εκδίδοντας 
καταστάσεις παρασκευής φαγητού προς τα μαγειρεία. Το υποσύστημα θα διαχειρίζεται και την 
παραγγελειοληψία  τροφίμων από τους προμηθευτές δημιουργώντας  προτεινόμενες παραγγελίες  
για τρόφιμα κατά προμηθευτή ανάλογα με τις προβλεπόμενες καθημερινές ανάγκες του 
νοσοκομείου (σύμφωνα με την εικόνα κατάληψης κλινών που τηρείται στο γραφείο εισαγωγών και 
κίνησης) Επίσης θα έχει τη δυνατότητα σύνδεσης του πρωτοκόλλου παραλαβής τροφίμων  με 
τιμολόγια / δελτία αποστολής προμηθευτή. 
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6.3.3 ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ  

Εξωτερικά Ιατρεία- Επείγοντα Περιστατικά (Κοινό Υποσύνολο με το Υποσύστημα Διαχείρισης 
Ασθενών σε ορισμένες περιπτώσεις). Σκοπός της εφαρμογής είναι η διαχείριση και 
παρακολούθηση των ασθενών που επισκέπτονται τα τακτικά η έκτακτα  εξωτερικά ιατρεία 
(Επισκέψεις - Εξετάσεις ασθενών, Φάκελος ασθενή, εισαγωγή εξωτερικού ασθενή) των 
Νοσοκομείων. Θα πρέπει να  χαρακτηρίζεται από απλές διαδικασίες εισαγωγής δεδομένων 
(στοιχεία ασθενή, φορέας πληρωμής, συνταγογραφήσεις , προγραμματισμός κτλ.) με φιλικές προς 
το χρήστη φόρμες εισαγωγής , στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά στην περίπτωση λειτουργίας 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Περιφερειακά Ιατρεία , Κέντρα Υγείας κλπ) . Το 
υποσύστημα θα συνδέεται στενά με αυτό της γραμματείας εξωτερικών ιατρείων ώστε να 
παρακολουθούνται πλήρως οι προγραμματισμένες επισκέψεις ασθενών. Επίσης θα έχει τη 
δυνατότητα διαχείρισης επειγόντων περιστατικών κατά τις ημέρες εφημερίας του νοσοκομείου 
(Καταγραφή βασικών στοιχείων ασθενή, παραγγελία βασικών ιατρικών εξετάσεων κλπ).  Θα 
παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες καταχώρησης των αποτελεσμάτων  εξετάσεων των ασθενών 
(Θεραπεία, φαρμακευτικής αγωγής κλπ.). Επίσης θα διαχειρίζεται και τις εντολές τακτικής / 
έκτακτης εισαγωγής ασθενούς και της ενημέρωσης  του γραφείου εισαγωγών και κίνησης. 

Ιατρικές Πράξεις - Ηλεκτρονικές Παραγγελίες (Order Entry) - Παραπεμπτικά (Κοινό 
Υποσύνολο με το Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών σε ορισμένες περιπτώσεις). Σκοπός της 
εφαρμογής είναι η οργάνωση και προγραμματισμός των ανθρωπίνων και υλικών πόρων του 
νοσοκομείου για την εκτέλεση ιατρικών εντολών, την αυτόματη παραγγελία ιατρικών πράξεων και 
εξετάσεων (Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά , παραγγελία κλινικών - παρακλινικών εξετάσεων, 
χειρουργικές επεμβάσεις, κτλ) και την παραλαβή και επισκόπηση των αποτελεσμάτων και 
πορισμάτων ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή θα πρέπει να διευκολύνει το συντονισμό των ιατρικών 
διεργασιών ώστε να εκτελούνται επιτυχώς οι ιατρικές πράξεις. Έτσι σημαντικό στοιχείο είναι η 
δυνατότητα Online παραγγελίας και έκδοσης παραπεμπτικών κάθε μορφής (εργαστηριακές, 
ακτινολογικές εξετάσεις, χορηγήσεις φαρμάκων , οδηγίες νοσηλευτών ) αλλά και η προβολή τους 
από οποιοδήποτε σημείο του νοσοκομείου ανάλογα με τον κωδικό του χρήστη. Επίσης θα πρέπει 
να επιτρέπει τη σηματοδοσία (status-based workflow) των διαφόρων τύπων  παραπεμπτικών η 
παραγγελιών (π.χ. προς εκτέλεση, προς έγκριση, ολοκληρωμένη κλπ.).  

Ιατρικά Πρωτόκολλα – Ιατρικά Πορίσματα. Σκοπός της εφαρμογής είναι η δημιουργία 
ηλεκτρονικών εγγράφων  για την καταγραφή των  ιατρικών, θεραπευτικών και νοσηλευτικών 
δεδομένων που συμπληρώνονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αφορούν την 
τεκμηρίωση των διαγνώσεων , των θεραπευτικών  αγωγών και άλλων ιατρικών  δεδομένων  κατά την 
εισαγωγή, παραμονή, θεραπεία  και έξοδο του ασθενή. Στην εφαρμογή θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται η επιλογή δημιουργίας αναφορών στα πλαίσια των ιατρικών δεδομένων  του 
ασθενή, αλλά και τυποποιημένων εγγράφων ανά ειδικότητα η χρήστη , κάνοντας χρήση δημοφιλών 
πακέτων της αγοράς (MS Word, Lotus SmartSuite, ή άλλο ισοδύναμο). Επιπρόσθετα το 
υποσύστημα θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα  εγγραφής ιατρικών πορισμάτων  με τη χρήση 
αναλόγων προτυποποιημένων εντύπων. Η τεκμηρίωση  θα βασίζεται πάνω σε σχεδιασμένα  έντυπα, 
τα οποία θα είναι διαμορφωμένα  ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες  του χρήστη. Τα έντυπα 
αυτά θα συντάσσονται μόνο από  εξουσιοδοτημένους χρήστες. Ο χρήστης θα συμπληρώνει  για 
τον ασθενή τα ανάλογα έντυπα, το περιεχόμενο  των οποίων θα είναι διαθέσιμο ανάλογα με τα 
δικαιώματα πρόσβασης του καθενός. Επίσης, η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει την αυτόματη 
συμπλήρωση στοιχείων από τη βάση δεδομένων μέσα στα προτυποποιημένα έντυπα. Τέλος θα 
πρέπει να διασφαλίζεται  η τεκμηρίωση των εργασιών ιατρών και νοσηλευτών στις χειρουργικές 
επεμβάσεις (ειδικότητα χειρούργου, χρόνος συρραφής, παράγοντες επικινδυνότητας, 
μετεγχειρητικές οδηγίες κλπ.) 

Ιατρικό Ιστορικό – Διαγνώσεις. Σκοπός είναι η καταγραφή των διαγνώσεων (εισόδου-εξόδου), 
του ιατρικού ιστορικού, και γενικότερα της ιατρικής κατάστασης του ασθενούς. Μέσα από την 
εφαρμογή θα είναι δυνατή  η τεκμηρίωση  ιατρικών, θεραπευτικών και νοσηλευτικών δεδομένων  
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για κάθε ασθενή (συμπτώματα, κλινικά σημεία, πορεία νόσου κλπ.). Η εφαρμογή  θα πρέπει να 
υποστηρίζει την ταξινόμηση  κατά ICD και ICPM για τις διαγνώσεις και θεραπείες ώστε να 
διευκολύνεται η στατιστική ανάλυση , η κατάρτιση  υγειονομικών  μελετών κλπ. 

Νοσηλευτική Υπηρεσία. Σκοπός της εφαρμογής είναι η οργάνωση  της νοσηλευτικής υπηρεσίας 
του νοσοκομείου για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, την  χορήγηση φαρμάκων , την τήρηση 
της θεραπευτικής αγωγής του ασθενούς και γενικότερα την παρακολούθηση της πορείας νόσου. 
Βρίσκεται σε  άμεση συνεργασία με την εφαρμογή των ιατρικών πράξεων και έχει  σκοπό  την 
ενημέρωση και παροχή πληροφόρησης του νοσηλευτικού προσωπικού   για την θεραπευτική 
αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ο ασθενής. Επίσης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
καταγραφής της μετακίνησης-ορισμού ασθενή σε άλλο θάλαμο / κλίνη. Η εφαρμογή πρέπει επίσης 
να καλύπτει τη «λογοδοσία» των νοσηλευτικών μονάδων από βάρδια σε βάρδια, ενώ θα πρέπει να 
διευκολύνει τη διαχείριση των ασθενών του ορόφου με διάφορους τρόπους γραφικής απεικόνισης 
(color-coding, γραφική κάτοψη κλινών ορόφου, ή άλλη αντίστοιχη ευκολία). Τέλος θα πρέπει να 
υπάρχουν γραφικές απεικονίσεις ή άλλες διευκολύνσεις στην διαχείριση κλινών βάσει του φύλου, 
της ηλικίας, της αιτίας εισαγωγής, κλπ) καθώς και επισήμανση ειδικών καταστάσεων (μολυσματικοί 
ασθενείς, διασύνδεση μητέρας βρέφους, κλπ) 

6.3.4 Υποσύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence – ΒΙ) 

Με τον όρο Επιχειρηματική Ευφυΐα (Business Intelligence - BI) εννοείται ένα σύστημα με το 
οποίο τα δεδομένα που αντλούνται από ένα ή περισσότερα πληροφοριακά συστήματα 
μετατρέπονται σε πληροφορίες που βοηθούν την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Με την εφαρμογή 
ΒΙ συστημάτων, μεγάλος όγκος δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και έχουν 
διαφορετική διαμόρφωση (format) μπορούν να συγκεντρωθούν, να αναλυθούν και να 
παρουσιαστούν γρήγορα και με περιεκτικό τρόπο σε στελέχη που έχουν την αποστολή να 
εισηγούνται ή/και να λαμβάνουν αποφάσεις.  

Η εφαρμογή ΒΙ συστημάτων καλύπτει μεγάλο εύρος αναγκών επιχειρηματικής ανάλυσης. Στην 
περίπτωση της ΥΠΕ (όπως θα αναφερθεί αναλυτικότερα) μπορούν να παραχθούν πληροφορίες για 
στοιχεία κίνησης των ασθενών, στοιχεία δαπάνης νοσηλείας, στοιχεία διαχείρισης ανθρώπινων 
πόρων, κλπ. Η διαχείριση ενός ΒΙ συστήματος καλύπτει επίσης τις ανάγκες όλων των επιπέδων 
ιεραρχίας, καθώς είναι σε θέση να παρέχει το επίπεδο ανάλυσης που απαιτείται σε κάθε επίπεδο 
(τμήμα, διεύθυνση, γενική διεύθυνση, Διοίκηση). 

Το ΒΙ της ΥΠΕ θα στηριχθεί στην τροφοδοσία του με τα δεδομένα των επιμέρους βάσεων 
δεδομένων των Νοσοκομείων, των φορέων της ΠΦΥ και της κεντρικής υπηρεσίας της ΥΠΕ. Το 
ζητούμενο είναι η «απελευθέρωση» των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την ανάλυση από την 
συγκέντρωση της πληροφορίας. Αντιθέτως τα δεδομένα πρέπει να είναι ομοιόμορφα δομημένα 
ώστε να είναι σε θέση οι αναλυτές να εκτελούν τις αναφορές ρουτίνας αλλά και να παράγουν νέες 
αναφορές ύστερα από αίτηση της διοίκησης. Τονίζεται ότι σε στατιστικές αναλύσεις και αναφορές 
ιατρικού χαρακτήρα, καθώς και όπου αλλού απαιτείται, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διατηρεί την ανωνυμία των δεδομένων αναφοράς και να καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό των 
ασθενών στους οποίους αυτά αντιστοιχούν. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι το Υποσύστημα αυτό θεωρείται ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας για την ΥΠΕ 
και αποτελεί το ορατό αποτέλεσμα όλων των λοιπών Υποσυστημάτων, τα οποία και αποτελούν τη 
βάση του. 

Για την ομαδοποίηση των αναφορών και των δεικτών που θα παράγει το υποσύστημα ΒΙ του 
ΟΠΣΥ, θα ληφθούν υπόψη: 

I. Η δομή και η αρχιτεκτονική του ΟΠΣΥ και των λοιπών εφαρμογών όπως προτείνεται από 
τον υποψήφιο ανάδοχο. 
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II. Οι πίνακες και τα δεδομένα τα οποία είναι υποχρεωμένα να τηρούν τα Νοσοκομεία και τα 
ΥΠΕ μετά την θεσμοθέτηση της κατάρτισης Επιχειρησιακών Σχεδίων στα πλαίσια 
ισχύουσας νομοθεσίας 

Οι χρήστες του υποσυστήματος ΒΙ του ΟΠΣΥ χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

1. Τελικοί χρήστες (End-users). Είναι η κατηγορία των χρηστών που παράγει τις 
συνήθεις αναφορές ανάλογα με την περιοδικότητα που αντιστοιχεί. Είναι η 
πλειοψηφία των χρηστών και ανήκουν οργανικά σε διάφορα λειτουργικά τμήματα 
των μονάδων υγείας και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΕ. 

2. Αναλυτές (Power users – analysts). Είναι η κατηγορία των χρηστών η οποία παράγει 
αναφορές (συνήθως αρκετά πιο σύνθετες) κατά παραγγελία. Στο επίπεδο του 
Νοσοκομείου ανήκουν στην Διοικητική Υπηρεσία ενώ στο επίπεδο της ΥΠΕ, στην 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών και 
Υγείας. 

3. Διαχειριστές (Administrators). Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει το ανώτερο 
επίπεδο πρόσβασης καθώς οι χρήστες αυτοί θα ρυθμίζουν τα δικαιώματα πρόσβασης 
στο υποσύστημα και θα διαχειρίζονται τις παραμέτρους του υποσυστήματος 

Ειδική μνεία πρέπει να  γίνει για το τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας το οποίο ανήκει 
οργανικά στην παραπάνω διεύθυνση της ΥΠΕ. Σύμφωνα με τη νομοθεσια το τμήμα έχει σαν 
σκοπό: 

1. Να καταγράφει και να αναλύει τα επιδημιολογικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
δεδομένα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την χάραξη της πολιτικής 
υγείας στην Περιφέρεια 

2. Να εκπονεί και να επικαιροποιεί με βάση τα παραπάνω στοιχεία τον Χάρτη Υγείας 
της Περιφέρειας 

3. Να προτείνει, με βάση την αξιολόγηση αυτή στο Δ.Σ. της ΥΠΕ, την συγχώνευση, 
μεταφορά ή κατάργηση Μονάδων Υγείας ή τμημάτων αυτών και την δημιουργία 
νέων ή εξειδικευμένων μονάδων με βάση το Χάρτη Υγείας και Πρόνοιας της 
Περιφέρειας. 

Το τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας με την σειρά του, διασυνδέεται και τροφοδοτεί με 
περιφερειακά δεδομένα την κεντρική Διεύθυνση του ΥπΥΠ ώστε να διαμορφωθεί ο Εθνικός 
Χάρτης Υγείας, ο οποίος θα παρέχει χωροταξικά κατανεμημένη και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά 
με τις υφιστάμενες υπηρεσίες και προγράμματα υγείας καθώς και τεκμηριωμένη πρόβλεψη για τις 
ανάγκες υγείας και πρόνοιας του πληθυσμού. 

Είναι προφανές με βάση τα παραπάνω, αλλά και με την παράθεση των κατηγοριών των ελάχιστων 
δεικτών και αναφορών που θα παράγονται από το υποσύστημα ΒΙ του ΟΠΣΥ, ότι η σημασία της 
ανάπτυξης και εφαρμογής του συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παραγωγή 
ικανοποιητικού αποτελέσματος του Περιφερειακού και Εθνικού Χάρτη Υγείας. 

Επίσης, σχετικά με τον χρόνο διατήρησης των δεδομένων, το υποσύστημα ΒΙ πρέπει να είναι σε 
θέση να τηρεί τα δεδομένα που παράγονται με βάση στοιχεία των Νοσοκομείων και των λοιπών 
οργανωτικών δομών της ΥΠΕ για 10 χρόνια και για τα οποία θα υπάρχει άμεση πρόσβαση.  

Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος ΒΙ είναι άμεσα συνυφασμένη με τις επιχειρηματικές ανάγκες και 
τη αρχιτεκτονική των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία. 
Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβει ένας υλοποιητής ΒΙ: 

1. να εκτιμήσει τη λειτουργικότητα και τις αρχιτεκτονικές των ήδη εγκατεστημένων 
εφαρμογών ή ΟΠΣ στα Νοσοκομεία (εφόσον διατηρούνται από το σχεδιασμό του). 
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2. τον σχεδιασμό του ΟΠΣΥ και ο τρόπος διασύνδεσης με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
(ΠΦΥ) 

3. Τα δεδομένα που θα τροφοδοτήσουν αρχικά τις αποθήκες δεδομένων. Τα δεδομένα είναι 
δύο ειδών: απολογιστικά και δείκτες στόχων. Τα δεύτερα προκύπτουν από τα 
επιχειρησιακά σχέδια των Νοσοκομείων και της ΥΠΕ.  

4. το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ΥΠΕ και τις μονάδες υγείας τους  

5. στόχος του υποσυστήματος ΒΙ δεν είναι να συγκεντρώσει και να παράγει όλες τις αναφορές 
των μονάδων υγείας κεντρικά, αλλά , αφήνοντας τις καθημερινές εκτυπώσεις και αναφορές 
στα υποσυστήματα του ΟΠΣΥ, να μπορέσει να βοηθήσει αισθητά τη διοίκηση σε κάθε 
επίπεδο (νοσοκομεία, ΠΦΥ, κεντρική υπηρεσία της ΥΠΕ) σε θέματα σύνθετης 
πληροφόρησης επιλύνοντας ζητήματα όπως αναφορές που αντλούν στοιχεία από πολλές 
βάσεις δεδομένων, χρήση εργαλείων OLAP, και αναφορές ad-hoc ανάλογα με τις τοπικές 
ανάγκες των χρηστών. 

6. χρήση νέων τεχνολογιών (π.χ, web-based interface, multitasking/broadcasting services, 
κλπ) 

7. τήρηση προτύπων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας με τις βάσεις δεδομένων (π.χ. ODBC, 
JDBC, OLE DB, Javabeans, CORBA, DCOM, ActiveX, κλπ) 

8. Η διασυνδεσιμότητα / επικοινωνία ανομοιογενών πληροφοριακών συστημάτων και 
εφαρμογών θα επιτευχθεί με την εφαρμογή προτύπων 

9. Ενιαίοι δείκτες σε όλο την ΥΠΕ και ομογενοποιημένη πληροφόρηση της κεντρικής 
υπηρεσίας της ΥΠΕ 

10. Κάθε μονάδα υγείας (νοσοκομεία, κλπ) θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα 
που παράγει 

11. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για επιχειρησιακούς, επιδημιολογικούς και 
στατιστικούς λόγους πρέπει να είναι ανώνυμα και να μην παραπέμπουν σε προσωπικά 
στοιχεία ασθενών ή επαγγελματιών υγείας (εκτός από τις εξαιρέσεις που επιτρέπει ο νόμος 
2472/97) 

12. Οι αναφορές και οι δείκτες πρέπει να είναι εγκαίρως διαθέσιμα στους εξουσιοδοτημένους 
χρήστες με τρόπο φιλικό και εύχρηστο (π.χ. Δυνατότητες drill-down, data pivots, data 
rotation, κλπ) 

13. το υποσύστημα ΒΙ πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης μεταδεδομένων ώστε όροι 
και ονομασίες πινάκων και πεδίων στις βάσεις δεδομένων να είναι επιχειρησιακά 
κατανοητά στους τελικούς χρήστες  

14. Το υποσύστημα ΒΙ πρέπει να επιτρέπει τη ανάγνωση δεικτών και αναφορών ανεξάρτητα 
από το σημείο φυσικής αποθήκευσης αυτών (network transparency) 

Λόγω της πληθώρας διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων και της ανάγκης για 
ομογενοποιημένα δεδομένα στην ΥΠΕ, ενδείκνυται η δημιουργία κεντροποιημένης λύσης (η οποία 
θα πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκολίες και την ασφάλεια του Πληροφοριακού Κέντρου Δεδομένων 
της ΥΠΕ), η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας υπηρεσίας δημιουργίας και συντήρησης 
δεικτών και αναφορών (Η εκτίμηση ειδικών συμβούλων –π.χ MetaGroup, αναφέρει ότι σε 
παραγωγική λειτουργία απαιτείται 1 άτομο πλήρους απασχόλησης ανά 1000 χρήστες). Η λύση 
αυτή θα πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ αναφορικά με τη διαδικτύωση των 
επιμέρους υποσυστημάτων του ΟΠΣΥ, καθώς και να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις της 
τεχνολογίας στο τομέα αυτό (π.χ multitasking, broadcasting, web-based περιβάλλον χρήστη, 
κλπ), ώστε να επιτρέπει τόσο την ομοιογένεια (κατά το δυνατόν) των δεδομένων όσο και τη 
πρόσβαση διαφορετικών χρηστών (ακόμα και απομακρυσμένων) σε διαφορετικές πληροφορίες 
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ανάλογα με τα δικαιώματα πρόσβασης. Ακολουθεί μια ενδεικτική σχηματική διάταξη ενός 
υποσυστήματος ΒΙ. 

Εξωτερικά
δεδομένα

Δεδομένα
συναλλαγών

Εσωτερικά
Δεδομένα

Αρχειοθετημένα
Δεδομένα

Διαχείριση και Έλεγχος

Data Warehouse
DBMS

(MetaData)

Business Intelligence Server
Data Mining

OLAP

Report/Query

Πηγές Δεδομένων Διάθεση Πληροφορίας

Data Staging &
Storage

 
Σχήμα 88 Ενδεικτική σχηματική διάταξη ΒΙ 

 

 

6.3.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ) ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

Η αντιμετώπιση της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των εφαρμογών όλων των μονάδων υγείας μέσω 
HL7 είναι βασική απαίτηση του μοντέλου. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική λύση και το τεχνολογικό 
προφίλ αυτής είναι μέρος της εκάστοτε τεχνικής λύσης που επιλέγεται. Το υποσύστημα αυτό 
μπορεί είτε να είτε τρίτη εφαρμογή (middleware) η οποία σε επίπεδο ΥΠΕ θα αναλάβει όλο το 
φόρτο δρομολόγησης των μηνυμάτων HL7 μεταξύ των εφαρμογών των μονάδων υγείας, είτε 
υποσύστημα ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, είτε συνδυασμός των παραπάνω, 
αρκεί να καλύπτονται όλες οι αναγκαίες διασυνδέσεις του τμήματος έργου. 

6.3.6 Υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών - υποσύστημα διαχείρισης 
πολίτη/ασθενούς 

6.3.6.1 Στόχος υποσυστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών (ΥΤΕΠ) – διαχείρισης πολίτη/ασθενή 

Στόχος του υποσυστήματος είναι η δημιουργία υποδομής για την παροχή υπηρεσίας υποδοχής 
αιτημάτων πολιτών σε θέματα υγείας και κυρίως ενημέρωσης και εξυπηρέτησης ιατρικών 
επισκέψεων. Η ΥΠΕ θα υλοποιήσει υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης με στόχο την 
ενημέρωση των πολιτών, τη διευκόλυνση πρόσβασής τους σε πόρους της ΥΠΕ. (ραντεβού σε 
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εξωτερικά ιατρεία, κλπ) και την υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής της ΥΠΕ προς τους 
πολίτες,  

Μέσω της υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών με τη χρήση ενιαίας τηλεφωνικής 
γραμμής, η εξυπηρέτηση του πολίτη θα γίνεται συνολικά χωρίς να απαιτείται επανάληψη πράξεων 
σε περισσότερες από μία υπηρεσίες, συμβάλλοντας καταλυτικά στη μείωση της ταλαιπωρίας των 
πολιτών. Η προμήθεια και τα τηλεφωνικά τέλη των τηλεφωνικών γραμμών βαρύνουν το φορέα 
λειτουργίας.  

Η ΥΠΕ στα πλαίσια προσφοράς εξελιγμένων υπηρεσιών σε όλους του πολίτες, αποτυπώνει τις 
ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες της κάθε περιοχής και σχεδιάζει δράσεις για την αντιμετώπισή τους. 
Προκειμένου να ικανοποιήσει τη βασική ανάγκη για άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα 
ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα υγείας, Η ΥΠΕ πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία 
υποδομής για την παροχή υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών σε θέματα υγείας και 
κυρίως ενημέρωσης και εξυπηρέτησης ραντεβού σε πρώτη φάση και μεταγενέστερα σε ευρύτερο 
επίπεδο. Οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία αυτή για να θέτουν αιτήματα και 
να λαμβάνουν άμεσα απαντήσεις για θέματα που τους αφορούν και σχετίζονται με την καλύτερη 
εξυπηρέτηση τους από τους φορείς υγείας και την ενημέρωσή τους για τη διαθεσιμότητα των 
ιατρών όλων των ειδικοτήτων, απογευματινά και εξωτερικά ιατρεία, στα κέντρα υγείας και στα 
περιφερειακά ιατρεία, τις εφημερίες και για κλείσιμο ραντεβού. Από πλευράς πληροφοριακού 
συστήματος, η Τηλεφωνική Υποστήριξη των Πολιτών θα εξυπηρετείται από το υποσύστημα 
διαχείρισης πολίτη/ασθενή. για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η εφαρμογή αυτή θα 
πρέπει να συλλειτουργεί ή να διασυνδεθεί κατάλληλα με τις εφαρμογές διαχείρισης ραντεβού των 
εξωτερικών και των απογευματινών ιατρείων (εν συντομία «εφαρμογή ραντεβού») των 
Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. 
Πολυδύναμα Ιατρεία, κτλ.), καθώς και με τη διαδικτυακή πύλη της ΥΠΕ. Όλα τα παραπάνω 
πληροφοριακά συστήματα θα πρέπει να ανταλλάσσουν δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρέχονται πάντα επίκαιρες πληροφορίες και υπηρεσίες στον Πολίτη, ενοποιημένα για όλη τη 
Περιφέρεια. 

6.3.6.2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Μέσω λοιπόν του υποσυστήματος η ΥΠΕ θα υποστηρίξει την παροχή των  ακόλουθων διακριτών 
υπηρεσιών: 

A. Ενημέρωση των πολιτών που εντάσσονται στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς του, 
παρέχοντας: 

 Γενικές πληροφορίες καθολικού ενδιαφέροντος  
 Διάφορες άλλες πληροφορίες 

 

Οι πολίτες που θα απευθύνονται στην Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πολιτών θα 
ενημερώνονται για θέματα γενικού ενδιαφέροντος σε σχέση με τη δημόσια υγεία., όπως 
πληροφορίες για υγιεινή διαβίωση και πρόληψη ασθενειών. Διαμέσω της Υπηρεσίας Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ενιαία τηλεφωνική γραμμή για την Κεντρική Μακεδονία), οι πολίτες θα 
λαμβάνουν ενημέρωση για ποικίλα θέματα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως λοιμώδεις 
νόσοι, ιώσεις και προφυλάξεις (π.χ. γρίππη, επιδημίες κ.λ.π.) 

Η υπηρεσία αυτή θα συμβάλει στην πρόληψη νόσων αλλά και στην εξάλειψη φαινομένων 
αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης, όπως συχνά συμβαίνει καθώς το κοινωνικό σύνολο 
βομβαρδίζεται καθημερινά με μηνύματα που πολλές φορές πανικοβάλουν αντί να ενημερώνουν το 
κοινό. Η παροχή γενικών πληροφοριών στον πολίτη θα διαδραματίσει ταυτόχρονα ουσιαστικό 
ρόλο στον τομέα «πρόληψη». 
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Επιπλέον σε μεταγενέστερη φάση, οι πολίτες που θα απευθύνονται στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 
Πολιτών θα λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για να διεκπεραιώνουν 
εύκολα και γρήγορα υποθέσεις και εκκρεμότητες με τις μονάδες υγείας, τα ασφαλιστικά ταμεία 
(π.χ. ενημέρωση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει κάποιος να προσκομίσει ώστε να 
αποπληρωθεί από τον εκάστοτε ασφαλιστικό οργανισμό για υπηρεσίες που έλαβε, λοιπά θέματα 
ασφαλιστικά, διαδικαστικά, νομοθετικά, κτλ).  Απώτερος στόχος της υπηρεσίας παροχής τέτοιου 
είδους πληροφοριών είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση των συναλλαγών μεταξύ των πολιτών και 
των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση χρόνου, στη 
βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και στη συνειδητοποίηση από τους πολίτες των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών τους.   

B. Εξυπηρέτηση ιατρικών επισκέψεων με ραντεβού. 

Η υπηρεσία αφορά στο σύνολο των κατοίκων της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα των ιατρών και 
ακολούθως να ορίσουν ραντεβού με ιατρό της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει και βρίσκεται σε 
σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας κοντά στον τόπο κατοικίας τους.  

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η υποδομή του τηλεφωνικού κέντρου πέραν της 
ταυτόχρονης πολλαπλής ενημέρωσης πολιτών και εξυπηρέτησης ραντεβού, πρέπει να δύναται να 
υποστηρίξει επιπλέον λειτουργίες και υπηρεσίες στο μέλλον, σε σχέση και με τη διαδικτυακή πύλη. 
Για παράδειγμα, η υποστήριξη παροχής εξατομικευμένων ιατρικών συμβουλών από εξειδικευμένο 
προσωπικό αλλά και η ασφαλής πρόσβαση και ελεγχόμενη διάθεση δεδομένων των ιατρικών 
φακέλων των πολιτών-ασθενών είναι κάποιες από τις δυνητικές προβλεπόμενες λειτουργίες του 
υποσυστήματος που θα τεθούν σε εφαρμογή σε μεταγενέστερη φάση. 

 

6.3.6.3 Γενικές προδιαγραφές 

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια του παρόντος έργου, η Υπηρεσία Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
Πολιτών βασίζεται στην πληροφόρηση που παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πύλης. και στο 
κλείσιμο ραντεβού σε εξωτερικά-απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων, στα Κέντρα Υγείας και 
στα Περιφερειακά Ιατρεία. Με άλλα λόγια, οι πράκτορες θα έχουν πρόσβαση στο portal της 
περφέρειας και στο υποσύστημα διαχείρισης πολίτη/ασθενή το οποίο θα διαχειρίζεται τα 
αιτήματα (ραντεβού) των πολιτών.  

Ο υλοποιητής πρέπει να προσδιορίσει τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές του τηλεφωνικού 
κέντρου. Για παράδειγμα, το προσωπικό (πράκτορες) του τηλεφωνικού κέντρου θα πρέπει να 
εργάζεται σε περιβάλλον άνετο, με ηχομόνωση ώστε να μειώνεται ο θόρυβος που μεταφέρεται 
κατά τις συνομιλίες, ενώ για τη μείωση του θορύβου του περιβάλλοντος που μεταφέρεται κατά τη 
συνομιλία θα χρησιμοποιηθούν ειδικά κεφαλόφωνα με τεχνολογία noise canceling, κτλ. O κάθε 
πράκτορας θα διαθέτει προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα του επιτρέπει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες πάνω σε θέματα υγείας, οι οποίες θα εμπλουτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 
βάσει των ζητημάτων που απασχολούν την κοινή γνώμη (όπως το παράδειγμα της νόσου του 
άνθρακα) ώστε να ανταποκρίνονται οι πράκτορες άμεσα στις αιτήσεις των πολιτών για ενημέρωση. 
Η τροφοδότηση με τις αναγκαίες πληροφορίες των πληροφοριακών συστημάτων είναι ευθύνη της 
ΥΠΕ. Επίσης, η εύρεση του κατάλληλου χώρου στέγασης της υπηρεσίας τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης είναι ευθύνη της ΥΠΕ. 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται τα ελάχιστα λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού 
και του λογισμικού που θα προσφερθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο και θα εγκατασταθεί και θα 
τεθεί στη λειτουργία στις εγκαταστάσεις της ΥΠΕ. προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα 
της υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών.  
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 Προδιαγραφές αναφορικά με τον πολίτη 

o Τοποθέτηση σε ουρά αναμονής και δρομολόγηση κλήσεων 

o Πολυεπίπεδοι αυτόματοι τηλεφωνητές 
o Δρομολόγηση με βάση συγκεκριμένη ώρα της ημέρας 

o Ανάθεση σε ουρές αναμονής εσωτερικών γραμμών ή αριθμών DID 

o Αλγόριθμοι δρομολόγησης: 
o Από την κορυφή προς τα κάτω  

o Round robin (Ισότιμης μεταχείρισης) 

o Μέγιστης παραμονής σε αδράνεια 

o Λιγότερων κλήσεων 
o Μικρότερου χρόνου ομιλίας 
o Ταυτόχρονα προς όλους τους πράκτορες 

o Προτεραιότητες βάσει καθοριζόμενων μεταβλητών (π.χ γεωγραφική θέση 
καλούντα) 

o Αυτόματη παύση πρακτόρων μετά από αναπάντητες κλήσεις και δρομολόγηση 
επόμενων κλήσεων σε άλλο πράκτορα, ώστε να μη χάνονται κλήσεις  

o Δυναμικά μηνύματα του συστήματος, τα οποία συμπεριλαμβάνουν αριθμό 
κλήσεων και χρόνο αναμονής 

o Πολλαπλά επίπεδα μηνυμάτων  

o Μηνύματα για μεμονωμένο πολίτη σε ουρά αναμονής, επαναλαμβανόμενα 
μηνύματα ή μηνύματα υπό συνθήκες 

o Μουσική ή ηχητικό μήνυμα κατά την παραμονή σε ουρά αναμονής ή στον 
αυτόματο τηλεφωνητή 

o Όρια στο χρόνο αναμονής 

o Αποθήκευση των καταχωρήσεων με τα δεδομένα του καλούντος με καθοριζόμενες 
μεταβλητές 

o Φωνητικό ταχυδρομείο προαιρετικά ανά ουρά αναμονής 

o Καταχώριση αριθμού για επιστροφή κλήσης με χρήση πληκτρολογίου κλήσεων 
πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου 

o Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περίπτωση αλλαγής κατάστασης 
αιτήματος, π.χ. ακύρωση ραντεβού (επιθυμητό) 

 Προδιαγραφές αναφορικά με τον πράκτορα 

o Κοινά αποδεκτές τηλεφωνικές συσκευές ή συσκευές με ασύρματα ακουστικά-
μικρόφωνο (headset) 

o Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς χρησιμοποίηση των χεριών (hands-free). 

o Επίδειξη κατάστασης εισερχόμενης / εξερχόμενης κλήσης  

o Επίδειξη κατάστασης του πράκτορα (ενεργός – δηλαδή σε κατάσταση 
εξυπηρέτησης κλήσης / ανενεργός / σε διάλειμμα κλπ) 

o Αυτόματη διανομή κλήσεων ή επιλογή των κλήσεων από τον πράκτορα 
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o Μεταβίβαση κλήσης, διάσκεψη, αναμονή, σταμάτημα / επανεκκίνηση 

o Πληροφορίες για τις κλήσεις επί της οθόνης 

o Καθοριζόμενος χρόνος συνοπτικής έκθεσης (wrap-up) 

o Συνοπτική έκθεση (Wrap-up) στο τέλος λειτουργίας του πράκτορα 

o Ουρές αναμονής σε διευρυμένη προβολή 

o Αυτόματη (έξυπνη) προβολή στην οθόνη δεδομένων από εξωτερικές πηγές 

o Πρόσβαση στην εφαρμογή διαχείρισης πολίτη / ασθενή 

o Σύνδεση (ή/και λειτουργία) με τη διαδικτυακή πύλη της ΥΠΕ. 

 Προδιαγραφές διαχείρισης 
o Σιωπηρή παρακολούθηση  

o Δυνατότητα παρέμβασης διαχειριστή 

o Επιλεκτική καταγραφή τηλεφωνήματος 

o Προβολή της κατάστασης πολλαπλών ουρών αναμονής και πρακτόρων 

o Προβολή στατιστικών ανά περίοδο, βάρδια, ημέρα 

o Οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις 
o Διαχείριση από μακριά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή τηλεφώνου 

 

6.3.6.4 Προδιαγραφές Λογισμικού διαχείρισης ασθενή/ πολίτη 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφονται τα ελάχιστα λειτουργικά χαρακτηριστικά του λογισμικού 
που απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της υπηρεσίας εξυπηρέτησης 
πολιτών. 

 Διασύνδεση με λογισμικό CTI (Computer Telephony Integration) για 
προγραμματισμένη διαχείριση και όδευση εισερχόμενων κλήσεων 

 Δημιουργία και διαχείριση τηλεφωνικών σεναρίων (π.χ. τυποποιημένες ακολουθίες 
ενεργειών για συγκεκριμένες ερωτήσεις) 

 Αναγνώριση περιοχής κλήσης  

 Καταγραφή δραστηριοτήτων των πρακτόρων για αξιολόγηση από τη διοίκηση 

 Οδηγίες διαχείρισης διαφορετικών καταστάσεων κατά την εξυπηρέτηση πολιτών 

 Δυνατότητα παραγωγής των αναφορών  και στατιστικής ανάλυσης 

 Ανάκτηση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων με βάση πολλαπλά κριτήρια που εισάγει 
ο χρήστης 

 Διασύνδεση με ΟΠΣΥ και πρόσβαση στην πληροφορία ενδοεπιχειρησιακών συστημάτων 
(υποσύστημα ραντεβού εξωτερικών και απογευματινών ιατρείων του ΟΠΣΥΠΕ) ή και 
εξωτερικών πηγών πληροφορίας (π.χ. Internet)  

 Συγχρονισμός με την εφαρμογή διαχείρισης ραντεβού του ΟΠΣΥ και τη διαδικτυακή 
πύλη της περιφέρειας (π.χ μέσω HL7, XML,ή άλλη αντίστοιχη τεχνολογία ανταλλαγής 
δεδομένων) για τη σωστή απόδοση χρονοθυρίδας σε ραντεβού. 
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 Η ενοποιημένη πληροφορία για όλη τη περιοχή περιφέρειας πρέπει να είναι διαθέσιμη σε 
μορφή μεταδεδομένων (π.χ HL7, XML ή άλλη τεχνολογία ανταλλαγής δεδομένων, ώστε 
να μπορεί να ενσωματωθεί στις διαδικτυακές πύλες των δυο ΥΠΕ. 

 Σύνδεση με το Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης, όπου θα βρίσκονται και άλλες 
χρήσιμες πληροφορίες, γενικού ενδιαφέροντος, αλλά και θα μπορούν να υποβάλλουν το 
αίτημα τους, το οποίο και θα ικανοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο 
τρόπο που ο πολίτης θα επιλέγει, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του portal υγείας 

 Διαχείριση Βιβλιογραφίας για τη διευκόλυνση πρόσβασης του πράκτορα σε 
εξειδικευμένες πληροφορίες  

 Διαχείριση πολλαπλών ημερολογίων 

 Υποστήριξη πολλών γλωσσών (multilingualism). 

 Ενσωμάτωση μηχανισμών ασφαλείας σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό ασφάλειας που θα 
υποβάλλει ο ανάδοχος και τις αντίστοιχες προδιαγραφές Ασφάλειας Δεδομένων, στα 
πλαίσια του συνολικού έργου 

 Διαχείριση Επαφών με Πολίτες (καθοδήγηση του πράκτορα ώστε να εξυπηρετεί άμεσα 
τους πολίτες) 

 Καταγραφή και ανάθεση περιστατικού σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή δομή της ΥΠΕ.  

 Παρακολούθηση της εξέλιξης και της κατάστασης περιστατικών / προβλημάτων των 
πολιτών, δηλαδή για εκκρεμή περιστατικά παρουσίαση του ιστορικού επικοινωνίας 

 Κατηγοριοποίηση (segmentation) πολιτών με βάση κοινά χαρακτηριστικά 

 Δημιουργία εκστρατειών ενημέρωσης των πολιτών, σε θέματα υγείας που απασχολούν την 
κοινή γνώμη (π.χ. επιδημίες: κίνδυνοι και πρόληψη, κτλ) 

 Δυνατότητα δημιουργίας προτάσεων πρόληψης / υγιεινής με βάση το προφίλ των 
πολιτών 

6.3.7 Διαδικτυακή Πύλη 

Η ΥΠΕ. στα πλαίσια προσφοράς εξελιγμένων υπηρεσιών σε όλους του πολίτες, αποτυπώνει τις 
ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες της κάθε περιοχής και σχεδιάζει δράσεις για την αντιμετώπισή τους. 
Προκειμένου να ικανοποιήσει τη βασική ανάγκη για άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα 
ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών, Η ΥΠΕ. θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία 
υποδομής δικτυακής πύλης (portal) για την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ραντεβού και 
υποδοχής αιτημάτων πολιτών σε θέματα υγείας (και σε μεταγενέστερη φάση πρόνοιας και θεμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης). Η Πύλη Υγείας θα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης και διαχείρισης πολίτη/ασθενή παρέχοντας στους πολίτες αντίστοιχες υπηρεσίες 
μέσω του διαδικτύου.  

Μέσω της υποδομής δικτυακής πύλης υγείας και παράλληλα με την Υπηρεσίας Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΥΤΕΠ) Η ΥΠΕ θα υποστηρίξει την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: 

1) Εξυπηρέτηση ιατρικών επισκέψεων με ραντεβού. Η υπηρεσία αφορά στο σύνολο των κατοίκων 
της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητας της ΥΠΕ, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να 
ενημερωθούν για τη διαθεσιμότητα των ιατρών και ακολούθως να ορίσουν ραντεβού με ιατρό 
της ειδικότητας που τους ενδιαφέρει και βρίσκεται σε σημείο παροχής υπηρεσιών υγείας κοντά 
στον τόπο κατοικίας τους.  

2) Ενημέρωση των πολιτών. Η Πύλη θα παρέχει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος  αλλά και 
ειδικές πληροφορίες που αφορούν τις μονάδες που εντάσσονται στη γεωγραφική περιοχή της 
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αρμοδιότητάς της και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτές στους πολίτες (π.χ. 
πληροφορίες για εφημερίες, λίστες αναμονής, νέα από το χώρο της υγείας, ημερίδες, κλπ.).   

Οι εφαρμογές της Πύλης που θα εξυπηρετούν τους τελικούς χρήστες θα είναι προσβάσιμες μέσω 
του διαδικτύου και θα αποτελούν το front-end τμήμα της Διαδικτυακής Πύλης Υγείας και του 
περιβάλλοντος συνεργασίας των διανεμημένων οργανισμών. 

6.3.7.1 Περιβάλλον και Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

Η δικτυακή πύλη υγείας θα αποτελεί μια πύλη εισόδου για συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα 
παρέχονται από το δίκτυο του Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και θα έχει τα ακόλουθα 
λειτουργικά χαρακτηριστικά: 

o Η πύλη θα παρέχει στο χρήστη ένα web interface για την εξυπηρέτησή του όσον αφορά το 
κλείσιμο ραντεβού στις μονάδες υγείας Έτσι, η πύλη θα πρέπει να παρέχει μηχανισμό 
αμφίδρομης διασύνδεσης μέσω κατάλληλων τεχνολογιών και προτύπων (π.χ. HL7, XML, ή 
άλλη ισοδύναμη μεθοδολογία ανταλλαγής δεδομένων) με τις συγκεκριμένες εφαρμογές.  

o Θα πρέπει να παρέχεται κατάλληλος αυτόματος συστηματικός μηχανισμός εισαγωγής, 
διαχείρισης και δημοσίευσης περιεχομένου (στατικής και δυναμικής πληροφορίας) ώστε να 
εξασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση των ιστοσελίδων. Ο μηχανισμός αυτός θα δίνει τη 
δυνατότητα στον αρμόδιο διαχειριστή περιεχομένου να εισάγει, ανανεώνει και απομακρύνει το 
περιεχόμενο της πύλης. Ο μηχανισμός θα πρέπει να επιτρέπει τον ορισμό και την επιλογή των 
θεματικών οντοτήτων που θα εμφανίζονται στην Πύλη, τη διαχείριση περιεχομένου με απλό, 
εύχρηστο και αυτοματοποιημένο τρόπο χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία της Πύλης. Είναι 
επιθυμητό τα εργαλεία αυτά να λειτουργούν με ασφαλή σύνδεση πάνω από τον Παγκόσμιο 
Ιστό. 

o Ενσωμάτωση πρόσθετων επιθυμητών εφαρμογών / υπηρεσιών στην Πύλη π.χ. εφαρμογή 
ανακοινώσεων, δημιουργία ηλεκτρονικών newsletters / περιοδικών κλπ 

o Δυνατότητα επέκτασης και διασύνδεσής της Πύλης και με άλλα υποσυστήματα του ΟΠΣ ώστε 
να παρέχει μελλοντικά και άλλες υπηρεσίες όπως λίστα αναμονής ασθενών, δυνατότητα 
download και εκτύπωσης εγγράφων που ζητούνται από τον ασθενή (π.χ. βεβαιώσεις εισαγωγής, 
νοσηλείας, εξιτήρια κλπ),. Η υλοποίηση των παραπάνω επεκτάσεων δεν αποτελεί υποχρέωση 
του αναδόχου στο παρόν έργο, παρόλα αυτά ζητείται ο τρόπος με τον οποίο προτείνει / 
διευκολύνει την επεκτασιμότητα της εφαρμογής 

o Η πύλη θα περιλαμβάνει μηχανισμό αναζήτησης που θα μπορεί να εκτείνεται σε όλο το εύρος 
της ή να περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα ή υπηρεσία.  

o Η πύλη θα αποτελεί το σημείο εισόδου για να οδηγηθεί ο χρήστης σε δικτυακούς τόπους 
φορέων που μετέχουν και των δικτύων με τα οποία αυτό συνδέεται (peerings), όπως π.χ. και με 
τον Υγειονομικό Χάρτη όταν το έργο θα είναι διαθέσιμο από το Υπουργείο Υγείας. Η σχεδίαση 
των σελίδων θα πρέπει να είναι ομοιογενής και να υπάρχει κοινός τρόπος πλοήγησης.  

o Η πύλη είναι επιθυμητό να  παρέχει την δυνατότητα εγγραφής των χρηστών ώστε αρχικά να 
είναι δυνατή η ανάκληση των στοιχείων του χρήστη σε περίπτωση επιθυμίας του να κλείσει νέο 
ραντεβού, και σε μελλοντικό στάδιο η εξατομίκευση (personalization) του περιεχομένου που 
θα παρουσιάζεται κάθε φορά σε αυτόν, καθώς και η αυτόματη ενημέρωσή του όταν ανανεώνεται 
ή εισάγεται πληροφορία του άμεσου ενδιαφέροντός του.  

o Επιθυμητή είναι επίσης η δυνατότητα καταγραφής σχολίων / παραπόνων χρηστών με στόχο τη 
βελτίωση / επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω αποστολής e-mail ή συμπλήρωσης 
κατάλληλης web φόρμας. 
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o Είναι επιθυμητή η δυνατότητα διασύνδεσης της πύλης με εργαλείο διαχείρισης εργασιών 
(workflow management)  

o Η πλοήγηση του χρήστη – επισκέπτη στη πύλη πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τη 
χρηστικότητα που περιγράφεται στο Web Accessibility initiative (WAI) , priority 2. 

o Είναι επιθυμητό στο σχεδιασμό της Πύλης να ληφθούν υπόψη και όσα αναφέρονται στο 
έγγραφο COM(2002) 667 “Quality Criteria for Health Related Websites”  της ΕΕ 

o Επιθυμητή η υποστήριξη παροχής συγκεκριμένων πληροφοριών (υποσυνόλου αυτού που 
παρέχει συνολικά η πύλη) πάνω από κινητό τηλέφωνο, ή/και PDA. 

6.3.7.2 Μελλοντικοί στόχοι και επεκτάσεις 

Α) Μελλοντικοί οργανωτικοί στόχοι της περιφερειακής δικτυακής πύλης υγείας 

Οι μελλοντικοί οργανωτικοί στόχοι μιας Περιφερειακής Πύλης Υγείας περιλαμβάνουν: 

1) Ορισμός μίας νέας ιδέας προσωπικής υγείας που θα επιτρέπει στους πολίτες να αποκτούν 
μία γενική άποψη και παράλληλα να αναλαμβάνουν την ευθύνη της πορείας της υγείας 
τους. Η Ηλεκτρονική Πύλη Υγείας θα χρησιμοποιεί τον όρο «Προσωπική Πορεία Υγείας» 
(ΠΠΥ) για να περιγράφει μία ολοκληρωμένη εικόνα των 5 φάσεων της διαδικασίας 
(προώθηση, πρόληψη, αγωγή, ανάρρωση, υποστήριξη) 

2) Δημιουργία και υλοποίηση μίας πρότασης προσέγγισης στους οργανισμούς Υγείας, η 
οποία θα εξηγεί ότι με την ανταλλαγή πληροφοριών θα επιτύχουν καλύτερη κατανόηση των 
αναγκών που έχουν οι «πελάτες» τους και θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις 
μεθόδους με τις οποίες σχεδιάζουν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

3) Δημιουργία ενός πρωτοποριακού περιβάλλοντος για την χρήση των ΠΠΥ από τους 
πολίτες και τους οργανισμούς υγείας και πρόνοιας, έτσι ώστε να εναρμονίζονται οι 
διαδικασίες και η ροή των πληροφοριών να γίνεται ανεμπόδιστα, με τη χρήση μίας σειράς 
υπηρεσιών  προσβάσιμων μέσω Internet. 

Β) Άλλες μελλοντικές επεκτάσεις 

1) Παροχή στους πολίτες μίας ολοκληρωμένης εικόνας της πορείας της προσωπικής τους 
υγείας, με την πρόσβαση μέσω Διαδικτύου της ΠΠΥ, εύκολα και γρήγορα με τη χρήση 
διαφορετικών συσκευών πρόσβασης στις υπηρεσίες της Πύλης (PC, PDA, κινητό 
τηλέφωνο κλπ). 

2) Σύνδεση και επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών υγείας των επαγγελματιών του χώρου και 
των συστημάτων δημόσιας φροντίδας και πρόνοιας για τη δημιουργία των ΠΠΥ των 
πολιτών. 

3) Δημιουργία εργαλείων για την ανάπτυξη από τους οργανισμούς υγείας διαδικασιών και 
μεθόδων αναζήτησης, διευκολύνοντας έτσι την περαιτέρω επέκταση των 5 σταδίων της 
ΠΠΥ. 

4) Βελτίωση της διαχείρισης «προμήθειας» πληροφορίας με την ανάπτυξη της ΠΠΥ και των 
εργαλείων που θα την διευκολύνουν, έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα 
στην υγεία. 

5) Βελτίωση της τεχνολογικής υποστήριξης των αποφάσεων στους οργανισμούς υγείας αλλά 
και μεταξύ αυτών, με έμφαση στην ανάπτυξη της ΠΠΥ για την υποστήριξη των 
επιχειρησιακών διαδικασιών και την αναδιοργάνωσή τους. 
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6.3.8 Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων 

Το πληροφοριακό σύστημα των εργαστηρίων καλείται να καλύψει πολλές και διαφορετικές 
λειτουργίες, όπως: 

Διαχείριση της καθημερινής εργασίας 

 παραγγελία εξετάσεων 

 κατανομή στα εργαστήρια 

 χρονοπρογραμματισμός των εργασιών 
 σύνδεση με τους αναλυτές (λίστες εργασίας) 

 διαχείριση- έλεγχος-διανομή των αποτελεσμάτων 

Πληροφόρηση ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού 

 Έλεγχος ποιότητας των ιατρικών μηχανημάτων. 
 Στατιστικές διακυμάνσεων τιμών εξετάσεων 
 Έλεγχος - Επεξεργασία των μηνυμάτων των ιατρικών μηχανημάτων 

 Συσχετισμοί εξετάσεων για τον εντοπισμό τυχόν αντινομιών ή άλλων προβλημάτων. 

 Διαχρονική παρακολούθηση αποτελεσμάτων ενός ασθενούς. 

 Υποστήριξη ερευνητικών έργων. 

Κύκλωμα πληροφόρησης της διοίκησης 

 Στατιστικά στοιχεία όγκου εξετάσεων (κατά μηχάνημα, εργαστήριο, εξεταζόμενο, 
εντολέα ιατρό, κλινική κλπ) 

 Επιθεώρηση (Audit) των εργασιών και του συστήματος (π.χ. τήρηση log αρχείου των 
αλλαγών στις εγγραφές στη βάση δεδομένων). 

 Υποστήριξη σε λήψη αποφάσεων (διασύνδεση με πληροφοριακό σύστημα διοίκησης) 

Ασφάλεια του συστήματος 

Το σύστημα θα διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας. Ως ασφάλεια νοείται η διαφύλαξη της 
εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας (ορθότητας) διαθεσιμότητας των δεδομένων. 

Εξωτερικές επικοινωνίες-ανταλλαγές δεδομένων 

• Το σύστημα θα πρέπει να ανταλλάσσει στοιχεία με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα των νοσοκομείων (ΟΠΣΝ) Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τη 
μεταφορά των δημογραφικών στοιχείων και στοιχείων προέλευσης (κλινική κλπ), την ανάλωση 
των αντιδραστηρίων και λοιπού υλικού, τη παραγγελία εξετάσεων μέσω του ΟΠΣΝ και την 
ενημέρωση του ιατρικού φακέλου του ΟΠΣΝ (επιστροφή εγκεκριμένων αποτελεσμάτων).  

• Σε κάθε εργαστήριο το σύστημα θα συνδέεται με τους αναλυτές με πλήρη εκμετάλλευση όλων 
των δυνατοτήτων σύνδεσης όπως μονόδρομη – αμφίδρομη επικοινωνία, χρήση γραμμωτού 
κώδικα (bar-code), έλεγχοι ποιότητας (quality control), έλεγχος του ψηφίου ελέγχου (check 
digit) κλπ. Ο ανάδοχος είναι ελεύθερος να επιλέξει τη διάταξη σύνδεσης των αναλυτών 
σύμφωνα με την χωροταξία και την εργονομία των εργαστηρίων, καλύπτοντας πάντως και την 
προϋπόθεση της διαφύλαξης της πλήρους διαθεσιμότητας του συστήματος σε περίπτωση 
βλάβης κάποιου σταθμού εργασίας που συνδέεται με αναλυτή. 
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Τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη για το προσωπικό του εργαστηρίου, για τη διοίκηση του 
νοσοκομείου και για τον Πολίτη είναι: 

 Η υλοποίηση ενός ΠΣΕ παρέχει δυνατότητες περιορισμού των, για διαφόρους λόγους 
(π.χ. απώλεια δειγμάτων, διπλές εξετάσεις, κλπ) επιπλέον εξετάσεων στα νοσοκομεία και 
λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα. 

 Η βελτίωση της σχέσης κόστους – απόδοσης των υπηρεσιών των Εργαστηρίων, μέσω του 
περιορισμού της χειρόγραφης εργασίας και των πιθανών λαθών που αυτή συνεπάγεται. 

 Γίνεται ορθολογισμός του λειτουργικού κόστους και του προγραμματισμού προμηθειών. 
 Διασυνδέεται με το ΟΠΣΥ (αυτόματη παραγγελία εξετάσεων στα αρμόδια εργαστήρια, 
αυτόματη επιστροφή αποτελεσμάτων στο φάκελο του ασθενή, κλπ) με τη χρήση του 
διεθνώς αναγνωρισμένου πρωτοκόλλου HL7 (έκδοση 2.2 ή νεότερη), προωθώντας έτσι τη 
προτυποποίηση των δεδομένων. 

 Επιτρέπει την κεντρική διαχείριση όλων των εργαστηρίων μέσω κεντρικής γραμματείας 
(εφόσον είναι λειτουργικά εφικτό). 

 Αναβαθμίζει τη Πληροφόρηση της Διοίκησης. 

 Βελτιώνει τη παροχή των υπηρεσιών υγείας στον πολίτη. 

 Βελτιώνει τον χρόνο ανταπόκρισης των εργαστηρίων στα κλινικά και νοσηλευτικά 
τμήματα. 

 Τα οφέλη του είναι προφανή στους χρήστες, από τον περιορισμό της χειρόγραφης 
εργασίας. 

 Το ήδη υπάρχον επίπεδο μηχανοργάνωσης είναι μεγαλύτερο στα εργαστήρια από ότι 
στον χώρο λοιπών ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων. 

 Ο τρόπος μηχανοργάνωσης είναι σχετικά κλασσικός, καθόσον προσομοιάζει στα 
κυκλώματα παρακολούθησης βιομηχανικής παραγωγής. 

 Βελτιώνει και ρυθμίζει βασικές διαδικασίες όπως η πιστοποίηση και η εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων που εκδίδονται, η πολλαπλή παραγγελία εξετάσεων σε παραπάνω από ένα 
εργαστήριο ταυτόχρονα, κλπ. 

6.3.8.1 Γενικές Προδιαγραφές 

Το πληροφοριακό σύστημα των εργαστηρίων καλείται να καλύψει πολλές και διαφορετικές 
λειτουργίες, όπως οι παρακάτω: 

 Διαχείριση καθημερινής εργασίας:  

o Παραγγελίες εξετάσεων 
o Εκτέλεση εξετάσεων – λίστες εργασίας (work lists) Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Λίστες ανά ημερομηνία, κλινική, εξεταζόμενο, κωδικό ασθενή, κλπ 

 Λίστες ανά εξέταση. 

o Έλεγχος εξετάσεων 
o Διανομή - αναζήτηση αποτελεσμάτων 

o Εκτύπωση αποτελεσμάτων 

 Πληροφόρηση του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού  

o Έλεγχος ποιότητας μηχανημάτων  



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

402 

 Διακυμάνσεις τιμών σε μια χρονική περίοδο (μέσες, άκρες τιμές, υπέρβαση 
ορίων, τυπική απόκλιση κλπ). 

 Συγκρίσεις μεταξύ χρονικών περιόδων, χρήσης διαφορετικών 
αντιδραστηρίων κλπ. 

 Διαγράμματα Levey-Jennings ή / και άλλα διαγράμματα 

 Σχετικές αναφορές με τον φόρτο εργασίας του εργαστηρίου, των ιατρικών 
μηχανημάτων, των χρηστών. 

 Σχετικές αναφορές με την ανάγκη επανάληψης των εξετάσεων. 

 Σχετικές αναφορές με τα προβλήματα στην λειτουργία των ιατρικών 
μηχανημάτων. 

o Συσχετισμοί εξετάσεων 
 Συσχετισμός αποτελεσμάτων εξετάσεων σε συγκεκριμένους πληθυσμούς 

 Διαχρονικές συγκρίσεις τιμών εξετάσεων σε συγκεκριμένους ασθενείς ή 
πληθυσμούς. 

o Λοιπές ιατρικές πληροφορίες 
 Πληροφόρηση της Διοίκησης:  

o Όγκοι κίνησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Αναλυτικά στοιχεία για τους όγκους κίνησης ανά κλινική, ιατρό 

 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τους όγκους κίνησης ανά κλινική, ιατρό 

 Συγκριτικά στοιχεία ανά χρονικές περιόδους 

o Audit και log files των εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Ανεύρεση (σε περίπτωση αμφισβητήσεων) του ιστορικού καταχωρήσεων 
εντολών και αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα: 

 Παρουσίαση των στοιχείων προέλευσης του εξεταζομένου (κλινική, άλλο 
νοσοκομείο ή φορέας κλπ) 

 Παρουσίαση του ιατρού που παρήγγειλε τις εξετάσεις, του χρήστη που 
καταχώρησε την παραγγελία. 

 Παρουσίαση των εργαστηρίων, μηχανημάτων που την εκτέλεσαν. 

 Παρουσίαση των τυχόν επαναλήψεων των αποτελεσμάτων και του χρήστη 
που τις όρισε. 

 Παρουσίαση (κατά εξέταση και ώρα) των αποτελεσμάτων, χρήστη ή 
μηχανήματος που τα εισήγαγε, χρήστη που τα επικύρωσε. 

 Παρουσίαση των τιμών των controls και λοιπών στοιχείων των 
μηχανημάτων που αντιστοιχούν στις εξετάσεις του συγκεκριμένου ασθενή. 

o Υποστήριξη σε λήψη αποφάσεων 

 Το σύστημα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. παραθυρικό περιβάλλον, 
υποστήριξη σχεσιακών ή αντικειμενοστραφών βάσεων δεδομένων, κλπ) και να προσφέρει 
τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό παραμετρικότητας τόσο σε επίπεδο ασφάλειας και 
διαχείρισης, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας. Οι πιθανές διαφοροποιήσεις στην οργάνωση 
και λειτουργία των εργαστηρίων θα αντιμετωπίζονται με αλλαγές των παραμέτρων. 
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 Η διαχείριση των εισερχόμενων εντολών (παραγγελίες εξετάσεων) θα γίνεται με τρόπο 
ενιαίο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα ορισμού των εντολών εξετάσεων για όλα τα 
εργαστήρια, με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες των μονάδων 
υγείας. Ο τρόπος ορισμού θα μπορεί να είναι: 

 συγκεντρωτικός (γραμματεία εργαστηρίων),  

 αποκεντρωμένος, δηλαδή ορισμός σε  

o κλινικές, 
o εξωτερικά ιατρεία, 

o τμήμα επειγόντων περιστατικών , κλπ 

 Η αποκεντρωμένη παραγγελία εξετάσεων γίνεται μέσω του ΟΠΣΥ στο νοσοκομείο στο 
οποίο ανήκει το εργαστήριο (μεταφορά εντολών - παραγγελιών εξετάσεων μέσω HL7). 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η παραγγελία μέσω του ΟΠΣΥ 
(π.χ. Παροδικό πρόβλημα διασύνδεσης), τότε το σύστημα θα πρέπει να υλοποιήσει αυτή 
την αποκεντρωμένη διαδικασία (π.χ μέσω της γραμματείας των εργαστηρίων). 

 Κάθε παραγγελία θα έχει ένα μοναδικό αριθμό παραγγελίας. Το ΠΣΕ θα πρέπει να 
μπορεί να καταχωρεί και τον μοναδικό αριθμό μητρώου του ασθενή στο ΟΠΣΥ, καθώς 
και τα λοιπά απολύτως αναγκαία δημογραφικά ή άλλα στοιχεία για την πλήρη εκτέλεση 
της παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται από το ΟΠΣΥ μέσω HL7. 
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με το ΟΠΣΥ, τότε το ΠΣΕ θα πρέπει 
να είναι σε θέση να λειτουργεί αυτόνομα, να εκδίδει προσωρινά αριθμούς μητρώων 
ασθενών που δεν υπάρχουν στο σύστημα, και να συγχρονιστεί με το ΟΠΣΥ σε δεύτερο 
χρόνο. Προκειμένου να είναι εφικτή η λειτουργικότητα αυτή το ΠΣΕ θα πρέπει να 
μπορεί να καταχωρεί πολλαπλούς κωδικούς για έναν ασθενή.  

 Αν υπάρχουν σε κάποια μονάδα υγείας ήδη εγκατεστημένες εφαρμογές ΠΣΕ οι οποίες 
θα διατηρηθούν, αυτές θα πρέπει να συγχρονιστούν με το νέο ΠΣΕ (ενιαία κωδικοποίηση 
ασθενών, εξετάσεων, κλπ). 

 Τα ζητήματα του αριθμού μητρώου ασθενή και της διατήρησης ή όχι υφιστάμενων 
εφαρμογών ΠΣΕ θα οριστικοποιηθούν στη μελέτη εφαρμογής του αναδόχου, από κοινού 
με τα αρμόδια στελέχη της ΥΠΕ και του τεχνικού συμβούλου της ΥΠΕ. 

 Επίσης το σύστημα θα πρέπει να εκτυπώνει τις ετικέτες των δειγμάτων (απλές ή με bar 
codes) εφόσον αυτό δεν μπορεί να γίνει από το παραγγέλων σύστημα. Είναι πιθανό μια 
παραγγελία να έχει παραπάνω από ένα είδος δειγμάτων και αριθμών δειγμάτων. Ο 
αριθμός δείγματος πρέπει να κωδικοποιεί μοναδικά τη παραγγελία σε συνδυασμό με το 
είδος του δείγματος (π.χ. Αίμα, ούρα, κλπ). 

 Η υλοποίηση της δυνατότητας προγραμματισμού των εξετάσεων μέσω κεντρικού 
πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΝ), είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο εφόσον 
υφίσταται ή εγκαθίσταται τέτοιο σύστημα. 

 Η καταχώρηση των παραγγελιών θα πρέπει να διασφαλίζει τους παρακάτω κανόνες: 

o Ο αριθμός μητρώου του εξεταζόμενου (ασθενής) θα είναι κοινός για όλα τα 
εργαστήρια, ώστε να είναι δυνατή η συγκέντρωση των εξετάσεων ανά ασθενή. Ο 
αριθμός αυτός θα πρέπει να είναι ίδιος με τον αντίστοιχο αριθμό μητρώου ασθενή 
του ΟΠΣΥ (λήψη μέσω HL7). Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα θα πρέπει να 
υπάρχει μηχανισμός έκδοσης κωδικών από το ΠΣΕ σε περιπτώσεις που θα 
χρειαστεί να λειτουργήσει αυτόνομα, ώστε να συνεχίζεται απρόσκοπτα η 
λειτουργία των εργαστηρίων. 
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o Κάθε εξεταζόμενος θα μπορεί να έχει περισσότερα από ένα κωδικούς παραγγελίας 
(ID) μέσα σε μια ημέρα. 

o Το σύστημα πρέπει να παρέχει κατά την καταχώρηση την μεγαλύτερη δυνατή 
ασφάλεια σε επίπεδο ορθότητας των στοιχείων. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει 
να αναφέρει τις μεθόδους που χρησιμοποιήσει ώστε να αποφεύγονται οι 
ταυτοπροσωπίες και τα λάθη τόσο στον ορισμό των εξετάσεων όσο και στην 
ταυτοποίηση των δειγμάτων. 

o Πρέπει να δίδεται η δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένα άτομα να μεταφέρουν 
εντολές και αποτελέσματα εξετάσεων από εξεταζόμενο σε εξεταζόμενο σε 
περιπτώσεις διπλο-καταχωρήσεων (συγχώνευση φακέλων). 

o Κάθε εντολή θα συνοδεύεται από τα στοιχεία του παραγγέλοντα ιατρού, καθώς και 
από τα στοιχεία του χρήστη που την καταχώρησε (κωδικός χρήστη, ημερομηνία, 
ώρα). 

o Η προέλευση του εξεταζομένου (κλινική, τμήμα, κλπ) πρέπει να αποτελεί 
υποχρεωτικό στοιχείο καταχώρησης. 

o Πρέπει να υπάρχει ειδική επισήμανση για τις επείγουσες εξετάσεις. 

o Με την επικύρωση της καταχώρησης το σύστημα θα κατανέμει τις παραγγελίες 
εξετάσεων στους χώρους διεκπεραίωσης και στα αντίστοιχα ιατρικά μηχανήματα, 
δίνοντας παράλληλα τα αναγκαία στοιχεία για την διακίνηση των δειγμάτων.  

o Μετά την προετοιμασία των δειγμάτων καθορίζονται ποια δείγματα αποκλείονται 
της περαιτέρω διαδικασίας και για ποιο λόγο (αιμόλυση, λιπαιμικός ορός, κ.λπ.). 

o Ειδικότερα για το Μικροβιολογικό Εργαστήριο, το σύστημα θα πρέπει να 
παρακολουθεί και τα ενδιάμεσα στάδια των καλλιεργειών. Η ροή των εργασιών για 
κάθε εξέταση θα πρέπει να μπορεί να ορίζεται παραμετρικά από αρμόδιο άτομο 
του εργαστηρίου.  

 Σε κάθε εργαστήριο το σύστημα θα πρέπει να συνδέεται με τους αναλυτές με πλήρη 
εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων σύνδεσης (μονόδρομη – αμφίδρομη επικοινωνία, 
χρήση bar-codes μέσω επικοινωνίας κατά query mode, quality control, έλεγχος του 
check digit κλπ). Ο προμηθευτής είναι ελεύθερος να επιλέξει την διάταξη σύνδεσης των 
αναλυτών σύμφωνα με την χωροταξία και την εργονομία των εργαστηρίων, καλύπτοντας 
πάντως την προϋπόθεση της διαφύλαξης της πλήρους διαθεσιμότητας του συστήματος σε 
περίπτωση βλάβης κάποιου σταθμού εργασίας (ή άλλης διάταξης διασύνδεσης, π.χ 
terminal servers) που συνδέεται με αναλυτή. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει δώσει βάρος 
στα παρακάτω: 

o Θα υλοποιηθεί αμφίδρομη επικοινωνία και επικοινωνία κατά query mode όπου 
αυτή υποστηρίζεται. 

o Σε περίπτωση υλοποίησης μονόδρομης επικοινωνίας, θα ληφθούν τα απαραίτητα 
μέτρα για την ταυτοποίηση δείγματος – εξεταζομένου και την εν γένει ασφάλεια 
του συστήματος. Αποτελέσματα που δεν αντιστοιχούν σε παραγγελίες του 
συστήματος θα καταγράφονται σε ειδικό log file ανά μηχάνημα. 

o Θα δοθεί δυνατότητα επανάληψης των εξετάσεων. Το σύστημα θα είναι σε θέση να 
επισημαίνει τις ταυτόσημες εξετάσεις ανά εξεταζόμενο, ώστε ο χρήστης να επιλέξει 
στο τέλος κάποια από αυτές. 

o Θα δοθεί η δυνατότητα εκτέλεσης των επαναλήψεων ή των εκκρεμοτήτων σε άλλο 
μηχάνημα από αυτό που είχε αρχικά οριστεί, εφόσον βέβαια υπάρχει η 
δυνατότητα εκτέλεσης μιας εξέτασης σε περισσότερα από ένα μηχανήματα. 
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o Θα γίνεται εκμετάλλευση όλων των δυνατότητων που προσφέρει το εκάστοτε 
πρωτόκολλο επικοινωνίας με την αναλυτική συσκευή. 

o Ο χρήστης θα είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να ελέγξει τόσο την κατάσταση της 
επικοινωνίας, όσο και την πρόοδο των αναλύσεων.  

o Οι επείγουσες εξετάσεις αποκτούν προτεραιότητα στην εκτέλεση. Εφόσον τα 
ιατρικά μηχανήματα προσφέρουν την δυνατότητα προγραμματισμού και 
εκτέλεσης επειγόντων εξετάσεων (stat), προγραμματίζονται σαν τέτοιες. 

 Οι έλεγχοι των εξετάσεων περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα διαφόρων διεργασιών που 
καταλήγει στην επικύρωσή τους. Οι σημαντικότερες εργασίες είναι: 

o Υπολογισμός του αποτελέσματος (σε περίπτωση υπολογιζόμενων εξετάσεων). 

o Επισήμανση μη ολοκληρωμένων εξετάσεων. 

o Επισήμανση τιμών απαράδεκτων, εκτός φυσιολογικών ορίων ή εκτός ορίων 
πανικού. 

o Έλεγχος των τιμών ελέγχου των παρτίδων. 
o Επισήμανση τυχόν αντινομιών στις εξετάσεις (μέσω παραμετρικού αρχείου 

ελέγχων). 

o Έλεγχοι μέσων όρων τιμών ανά εξέταση σε προηγούμενες μέρες – σύγκριση με 
σημερινά αποτελέσματα για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των μηχανημάτων και 
αντιδραστηρίων. 

o Δυνατότητες ομαδικής επέμβασης σε αποτελέσματα ύστερα από καταγραφή της 
επέμβασης στη βάση δεδομένων (audit trail), ανάλογα με τις εκτιμήσεις για 
αποκλίσεις οφειλόμενες σε μηχανήματα – αντιδραστήρια. 

o Τελική επικύρωση των αποτελεσμάτων και προώθηση για εκτύπωση – διανομή. Η 
επικύρωση των επειγουσών εξετάσεων θα ακολουθείται από ειδικό ηχητικό ή 
οπτικό σήμα προς τον εντολέα ιατρό ή τον σταθμό εργασίας καταχώρησης. 

 Κατά την διαχείριση των αποτελεσμάτων (δηλαδή στην εισαγωγή, τη διόρθωση, την 
αλλαγή κατάστασης [έγκριση κλπ], επανεξέταση κλπ) είναι κρίσιμο ο χρήστης να μπορεί 
να βλέπει ταυτόχρονα στην οθόνη τις προηγούμενες τιμές (τουλάχιστον τις 2 
προηγούμενες τιμές ενώ επιθυμητό είναι όσο το δυνατόν περισσότερες) των 
αποτελεσμάτων όλων των εξετάσεων του δείγματος.  

 Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα έγκρισης - απελευθέρωσης αποτελεσμάτων μέρους της 
παραγγελίας μέχρι και σε επίπεδο εξέτασης και όχι υποχρεωτικά όλου του δείγματος ή 
της παραγγελίας. (Δηλαδή να μην είναι απαραίτητο να εκτελεστεί όλη η παραγγελία, ή 
όλες οι εξετάσεις του δείγματος ώστε να εκτυπωθεί κάποιο ήδη έτοιμο και εγκεκριμένο 
αποτέλεσμα του δείγματος ή της παραγγελίας). 

 Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής τόσο ποσοτικού, όσο και ποιοτικού 
αποτελέσματος ή και των δύο ταυτόχρονα στις εξετάσεις σε διακριτές θέσεις. 

 Πρέπει να παρέχονται παραμετροποιήσιμοι από τον χρήστη αλγόριθμοι για την 
αξιολόγηση του ποσοτικού αποτελέσματος και την αυτόματη μετατροπή του (ή 
προσθήκη) σε ποιοτικό αποτέλεσμα. Οι αλγόριθμοι θα πρέπει να παραμετροποιούνται 
ως προς κάθε αναλυτή ξεχωριστά. 

 Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής πορισμάτων βασισμένων σε 
αξιολόγηση  μιας η περισσοτέρων συσχετισμένων (βάση παραμετροποιήσιμου 
αλγορίθμου) εξετάσεων. 
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 Ενιαία κωδικοποίηση εξετάσεων στην ΥΠΕ. Αυτό αφορά όλες τις εξετάσεις που 
παραγγέλνονται στα εργαστήρια όπως μεμονωμένες, σύνθετες, υπολογιζόμενες και 
ομάδες εξετάσεων (π.χ. Checkup κλπ). Η κωδικοποίηση εξετάσεων (π.χ κατά LOINC) 
θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή του ΟΠΣΥΠΕ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε θα πρέπει 
να υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού και συσχέτισης των κωδικών των δύο 
πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. Με τήρηση πολλαπλών κωδικών εξετάσεων στο ΠΣΕ). 

 Ενιαία κωδικοποίηση είδους δείγματος (αίμα, ούρα, κλπ) 

 Το ΠΣΕ πρέπει να υποστηρίζει διαχείριση αποτελεσμάτων με διάφορους τρόπους ώστε 
να διευκολύνονται οι χρήστες κυρίως κατά την εισαγωγή τους. Πάνω σε αυτές τις 
ομαδοποιήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρχουν «φίλτρα» για το εργαστήριο και το 
εύρος ημερομηνίας. Οι ομαδοποιήσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον οι παρακάτω: 

o Ανά δείγμα 

o Ανά Εξέταση 

o Ανά Ασθενή 

o Ανά παραπεμπτικό 

 Η διανομή των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει και την αποστολή στοιχείων μέσω HL7 για 
την περαιτέρω ενημέρωση του ιατρικού φακέλου από το ΟΠΣΥΠΕ. 

 Ενιαία Έντυπα Εξετάσεων ανά ΥΠΕ. Έντυπο εξετάσεων είναι π.χ. η Γενική Αίματος με 
τις εξετάσεις που περιέχει. Εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά το φαινόμενο να κάνει άλλες 
(περισσότερες ή λιγότερες) εξετάσεις το εργαστήριο κάθε νοσοκομείου για την Γενική 
Αίματος. Αυτό μπορεί να εξακολουθήσει να συμβαίνει αλλά θα πρέπει να δημιουργηθεί 
το «υπερσύνολο» των παραμέτρων της Γενικής Αίματος ώστε να εμφανίζεται αυτή ενιαία 
στην ΥΠΕ με αποτελέσματα σε όποιες εξετάσεις υπάρχουν και τις άλλες κενές. 

 Η εκτύπωση των αποτελεσμάτων πρέπει να μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους, 
όπως: 

o Ανά κλινική 

o Ανά εξεταζόμενο 

o Με εύρος κωδικών ασθενών 
o Ανά είδος εξέτασης (profile) 

 Τα εκτυπωτικά έντυπα θα πρέπει να παρέχουν πλήρη ελευθερία στους χρήστες ως προς 
την μορφοποίησή τους (format κειμένου, εικόνες, γραφήματα, headers, footers κλπ). 

 Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα εμφάνισης γραφικών διαγραμμάτων για 
όλες τις στατιστικές αναφορές ενώ θα πρέπει να επιτρέπει την εξαγωγή δεδομένων σε 
τρίτες ευρέως διαδεδομένες εφαρμογές του εμπορίου για επεξεργασία και παρουσίαση 
(κειμενογράφοι, εφαρμογές λογιστικών φύλλων, εργαλεία παρουσιάσεων, κλπ) 

 

6.3.9 ΠΣ διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

Οι εφαρμογές έρχονται να καλύψουν τόσο τις λειτουργικές ανάγκες των ΤΒΙΤ των νοσοκομείων 
όσο και τις ανάγκες πληροφόρησης της διοίκησης σχετικά με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις απαιτούμενες διασυνδέσεις με υφιστάμενες εφαρμογές 
προκειμένου να ολοκληρώνεται αρμονικά το κύκλωμα του ιατρικού μηχανήματος σε ένα 
νοσοκομείο. Οι διασυνδέσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν κατά προτίμηση μέσω διεθνών 
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πρωτοκόλλων, ενώ τεχνικά οι γέφυρες αυτές θα πρέπει να είναι εύκολα αναβαθμίσιμες και 
συντηρήσιμες. Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει υφιστάμενες εφαρμογές ΒΙΤ, 
εφόσον αυτές είναι λειτουργικές και δεν διαταράσσει τη λειτουργικότητα του συστήματος 
διαχείρισης βιοϊατρικής τεχνολογίας σε επίπεδο ΥΠΕ και δεν αλλοιώνεται η διαλειτουργικότητα 
που απαιτείται.  

Οι τελικές λειτουργικές προδιαγραφές που θα υλοποιηθούν, θα αναλυθούν διεξοδικά σε συνεργασία 
με τον προϊστάμενο ΒΙΤ του κάθε νοσοκομείου και τα αντίστοιχα αρμόδια στελέχη της κεντρικής 
υπηρεσίας της ΥΠΕ κατά την διάρκεια της φάσης καταγραφής των λειτουργικών προδιαγραφών 
του τμήματος έργου (μελέτη εφαρμογής). 

Ο ανάδοχος καλείται να καλύψει όλες τις τεχνικές και λειτουργικές ανάγκες της ΥΠΕ όπως 
περιγράφονται στη παρούσα και σύμφωνα με τους αντίστοιχους πίνακες συμμόρφωσης των 
Παραρτημάτων οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των προδιαγραφών του τμήματος έργου. 

Σκοπός και στόχοι του συστήματος 

Ο σκοπός ανάπτυξης του συστήματος είναι η υποστήριξη του ΤΒΙΤ στην διασφάλιση και εκτίμηση 
της αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ασφάλειας του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
καθώς και των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών του. Πιο συγκεκριμένα οι 
στόχοι του συστήματος είναι οι εξής: 

 Η υποστήριξη στην οργάνωση και παροχή των υπηρεσιών του ΤΒΙΤ. 

 Η συλλογή, αποθήκευση, ανάκτηση κι επεξεργασία των δεδομένων που προέρχονται από 
την παροχή των υπηρεσιών του ΤΒΙΤ, και αφορούν όλες τις φάσεις λειτουργικής ζωής 
κάθε ιατρικού μηχανήματος. 

 Η τεκμηρίωση στην λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την ανανέωση παλαιού 
εξοπλισμού και τον σχεδιασμό επενδύσεων στην Βιοϊατρική Τεχνολογία. 

 Η αξιολόγηση της κατάστασης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού . 

 Η προώθηση της επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων και τεχνογνωσίας μεταξύ 
Τμημάτων Βιοϊατρικής Τεχνολογίας σε θέματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τους. 

Το σύστημα διαχείρισης βιοϊατρικής τεχνολογίας θα πρέπει να παρακολουθεί και να υποστηρίζει 
το σύνολο τον εργασιών ενός σύγχρονου Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΤΒΙΤ) παρέχοντας 
διαδικασίες και εργαλεία κάθε μία από αυτές. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υποστηρίζει: 

1. Καταγραφή εξοπλισμού (κτηματολόγιο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού) 

Η διαδικασία της καταγραφής και αρχειοθέτησης του ιατρικού εξοπλισμού αποτελεί την 
πρωταρχική διαδικασία για το ΤΒΙΤ καθώς είναι η βάση για την εκτέλεση όλων των υπολοίπων 
υπηρεσιών του ΤΒΙΤ. Για κάθε μηχάνημα θα πρέπει να τηρούνται τα εξής: 

 Στοιχεία Αναφοράς Μηχανήματος (Κωδικός Μηχανήματος, Ομάδα και Τύπος 
Μηχανήματος, Κατασκευαστής, Αριθμός Σειράς κλπ) 

 Στοιχεία Εντοπισμού Μηχανήματος (Τμήμα και Χώρος στο οποίο βρίσκεται το 
μηχάνημα κλπ) 

 Στοιχεία Απόκτησης Μηχανήματος (Προμηθεύτρια Εταιρεία, Τρόπος Απόκτησης, Έτος 
Κατασκευής, κλπ) 

 Στοιχεία Τεχνικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλα Ελέγχου Αποδοχής, Υπεύθυνοι Φορείς 
για τους Περιοδικούς Ελέγχους και τις Επισκευαστικές Εργασίες, Πρωτόκολλα 
Περιοδικών Ελέγχων, φυσιολογικές τιμές ελέγχων λοιπές αναγκαίες εργασίες) 

 Στοιχεία αναγκαίων αναλωσίμων και ανταλλακτικών 
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 Στοιχεία Κόστους Μηχανήματος (Κόστος Απόκτησης, Κόστος Περιοδικών και 
Επισκευαστικών Εργασιών, Λόγος Κόστους Συντήρησης προς Κόστος Απόκτησης 
Μηχανήματος, κλπ) 

 Συμπληρωματικά Στοιχεία Μηχανήματος (CE Σήμανσης, Εκτιμούμενη Λειτουργική 
Διάρκεια Ζωής, Λογισμικό, Τεχνικά εγχειρίδια) 

 

Τα στοιχεία των μηχανημάτων απαρτίζουν το κτηματολόγιο (ή ευρετήριο) ιατρικών μηχανημάτων. 
Η κωδικοποίηση της πληροφορίας πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αποδεκτό σύστημα 
ονοματολογίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (UMDNS, GMDN ή νεώτερο) ενώ θα πρέπει να 
προβλεφθεί η χρήση της κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (διαδικασίες 
προμήθειας εξοπλισμού) και οι διατάξεις του νόμου 2955/2001 για το Μητρώο επιτρεπόμενων 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Το σύστημα πρέπει να βασίζεται σε ένα ελάχιστο σετ βασικών 
πινάκων οι οποίοι είναι: 

 Κατηγορίες - ομάδες και υποκατηγορίες ιατρικών μηχανημάτων (βάσει διεθνούς 
κωδικοποίησης) 

 Προμηθευτές – κατασκευαστές - αντιπρόσωποι 

2. Προληπτική και Επισκευαστική συντήρηση 

Το Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας θα πρέπει να υποστηρίζει ουσιαστικά το ΤΒΙΤ 
στη διενέργεια προληπτικής συντήρησης και επισκευαστικών ελέγχων. Έτσι θα πρέπει να επιτρέπει 
την καταγραφή όλων των στοιχεία που αφορούν την επισκευή μίας ιατρικής συσκευής ξεκινώντας 
από την αναφορά της βλάβης μέχρι την τελική επιδιόρθωση είτε αυτή γίνει από το ΤΒΙΤ είτε από 
εξωτερικό φορέα. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να τηρούνται: 

 Στοιχεία για το προσωπικό και το τμήμα που εντόπισε την βλάβη 

 Περιγραφή της βλάβης 

 Στοιχεία Προσωπικού που την επιδιόρθωσε 

 Κόστος επιδιόρθωσης 
 Χρόνο απόκρισης (χρονικό διάστημα από την αναφορά της βλάβης μέχρι την αυτοψία 
από αρμόδιο τεχνικό). 

 Χρόνος μη λειτουργίας (downtime) του ιατρικού μηχανήματος (από τον εντοπισμό την 
βλάβης μέχρι την επαναλειτουργία του μηχανήματος) 

 

Το σύστημα κατ΄ ελάχιστον θα τηρεί τις παρακάτω διαδικασίες: 

 την  παρακολούθηση των αναγγελιών βλάβης των ιατρικών μηχανημάτων 

 την έκδοση του δελτίου αναγγελίας βλάβης του ιατρικού μηχανήματος (έντυπο που 
εκτυπώνεται από το σύστημα) 

 την παρακολούθηση της διάγνωσης της βλάβης 

 την  προγραμματισμό των εργασιών αποκατάστασης βλάβης των ιατρικών μηχανημάτων 
(σύμφωνα με τις συμβάσεις συντήρησης) 

 την  παρακολούθηση των εργασιών αποκατάστασης βλάβης 

 την  παρακολούθηση των εργασιών ελέγχου:  

 μετρήσεων ασφάλειας 
 ποιοτικού ελέγχου 
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 γενικού ελέγχου κ.λπ. 
 την έκδοση του δελτίου αποκατάστασης βλάβης του ιατρικού μηχανήματος (έντυπο που 
εκτυπώνεται από το σύστημα) 

 την δημιουργία όλων των απαραιτήτων προγραμμάτων εκμετάλλευσης των παραπάνω 
αρχείων καθώς και την έκδοση όλων των απαραιτήτων καταστάσεων  

Σε ότι αφορά την προληπτική συντήρηση θα πρέπει να υποστηρίζει: 

 Δημιουργία πρωτοκόλλων περιοδικών ελέγχων και ελέγχων αποδοχής 

 Συσχέτιση μετρήσεων οι οποίες αποτελούν το πρωτόκολλο, και ομάδων εξοπλισμού για 
τις οποίες μπορεί αυτό να εφαρμοστεί.  

 Προγραμματισμό διεξαγωγής ελέγχων προληπτικής συντήρησης και υπενθύμιση των 
αντίστοιχων υπεύθυνων ατόμων (σύμφωνα και με τις συμβάσεις συντήρησης) 

 τον ορισμό των οργάνων μέτρησης των μεγεθών των ιατρικών μηχανημάτων 

 την ορισμό των εργασιών συντήρησης (προληπτικής και έκτακτης, 3-μηνιαίας, 6-
μηνιαίας, ετήσιας, κλπ) των ιατρικών μηχανημάτων 

 τη παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης και τη καταγραφή αποτελεσμάτων για 
όλους τους ελέγχους: 

o παρακολούθηση μετρήσεων ασφάλειας 

o παρακολούθηση ποιοτικού ελέγχου 

o παρακολούθηση γενικού ελέγχου κ.λπ. 

 την έκδοση του πρωτοκόλλου εργασιών συντήρησης του ιατρικού μηχανήματος (έντυπο 
που εκτυπώνεται από το σύστημα) 

 την δημιουργία όλων των απαραιτήτων προγραμμάτων εκμετάλλευσης των παραπάνω 
αρχείων καθώς και την έκδοση όλων των απαραιτήτων καταστάσεων  

 

Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει έτοιμα πρωτόκολλα ελέγχου για επιλεγμένες ομάδες 
εξοπλισμού (διεθνείς πρακτικές ή/και προτεινόμενα πρωτόκολλα του κατασκευαστή) και να δίνει 
στο χρήστη τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή δημιουργίας νέων πρωτοκόλλων με εύκολο τρόπο. 

 

3. Διαχείριση Προμηθειών 

Ένα σημαντικό μέρος του χρόνου του ΤΒΙΤ αφιερώνεται στον σχεδιασμό αγορών, στην 
διαχείριση συμβάσεων που αφορούν στον ιατρικό εξοπλισμό (αγοράς, συντήρησης, εκπαίδευσης, 
κλπ) και στην παρακολούθηση των εργασιών των εξωτερικών συνεργατών (προμηθευτών, 
κατασκευαστών κλπ). Το Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας θα πρέπει να επιτρέπει 
την παρακολούθηση των προμηθειών από την αίτηση αγοράς ενός νέου μηχανήματος μέχρι την 
προκήρυξη του διαγωνισμού, την διαχείριση των συμβάσεων και την παραλαβή και έλεγχο 
αποδοχής του μηχανήματος. Περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον : 

 την  ορισμό των εργασιών αποδοχής για την παραλαβή κάθε ιατρικού μηχανήματος 
(σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού) 

 την  προγραμματισμό των εργασιών αποδοχής για την παραλαβή κάθε ιατρικού 
μηχανήματος (τεχνικά κριτήρια αξιολόγησης, κλπ) 

 την παρακολούθηση των εργασιών αποδοχής στη φάση της παραλαβής 

 παρακολούθηση μετρήσεων ασφάλειας 
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 παρακολούθηση ποιοτικού ελέγχου 

 παρακολούθηση γενικού ελέγχου κ.λπ. 

 την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής ιατρικού μηχανήματος (έντυπο που 
εκτυπώνεται από το σύστημα) 

 την δημιουργία όλων των απαραιτήτων προγραμμάτων εκμετάλλευσης των παραπάνω 
αρχείων καθώς και την έκδοση όλων των απαραιτήτων καταστάσεων  

 τη διασύνδεση με αντίστοιχο λογισμικό στο τμήμα προμηθειών εφόσον απαιτείται (π.χ. 
για τον έλεγχο συμβατότητας με το Μητρώο επιτρεπομένων ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων). 

 

5. Αποθήκη ΤΒΙΤ 

Το Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας θα πρέπει να κρατά στοιχεία για την αποθήκη 
του ΤΒΙΤ σε ότι αφορά τις ποσότητες και τα κόστη των ανταλλακτικών ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού που είναι αποθηκευμένα. Πρέπει να περιλαμβάνει: 

• την δημιουργία (σε άμεση και αυτόματη σύνδεση με το γραφείο υλικού και τις κεντρικές 
αποθήκες) και παρακολούθηση αποθήκης ανταλλακτικών (παρακολούθηση αποθεμάτων) 
για τα ιατρικά μηχανήματα 

• εισαγωγή ανταλλακτικών στη αποθήκη της βιοϊατρικής τεχνολογίας με αυτόματη 
αποχρέωση του γραφείου υλικού 

• αποχρέωση της αποθήκης της βιοϊατρικής τεχνολογίας με την χρήση ανταλλακτικών στις 
φάσεις συντήρησης και επισκευής κ.λπ. 

 

6. Επαγρύπνηση 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στη διαχείριση δυσμενών περιστατικών (επαγρύπνηση). 
Σύμφωνα με νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν σε ένα μηχάνημα προκληθεί βλάβη που 
έχει ως αποτέλεσμα θάνατο, τραυματισμό ή πιθανότητα θανάτου, πρέπει να ενημερώνονται όλοι 
όσοι χρησιμοποιούν το ίδιο μηχάνημα. Το Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας θα 
πρέπει να υποστηρίζει το ΤΒΙΤ για την δημιουργία αναφορών επαγρύπνησης προς την Αρμόδια 
Αρχή, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η αρμόδια αρχή επαγρύπνησης στην Ελλάδα είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων στον οποίο 
λειτουργεί το πρόγραμμα MEDURES (Medical Device User Reporting System) όπως απαιτείται 
σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις Εναρμόνισης ΔΥ7/2351 ΦΕΚ 639Β 26-8-1998 άρθρο 8 
και ΔΥ7/οικ. 2480 ΦΕΚ 679Β/ 13-9-1998 άρθρο 8. 

 

Δείκτες, κατάλογοι και στατιστικά στοιχεία 

Το Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας πρέπει να επιτρέπει την άντληση κατάλληλων 
δεικτών απόδοσης, αποτελεσματικότητας και κόστους (Key Performance Indicators – KPI), οι 
οποίοι παρέχουν ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα για παρακολούθηση,  παρουσίαση σε αναφορές 
και τη χάραξη αντίστοιχης στρατηγικής σε επίπεδο διοίκησης της ΥΠΕ, στοιχείων που αφορούν 
την αποδοτικότητα και το κόστος για συγκεκριμένες ενέργειες / διαδικασίες αλλά και τη συνολική 
δραστηριότητα του ΤΒΙΤ κάθε Νοσοκομείου. Ενδεικτικοί τέτοιοι δείκτες είναι: 

 Αριθμός Εργασιών που εκτελέστηκαν με καθυστέρηση / Αιτία Καθυστέρησης 

 Εκτελούμενες Εργασίες / Προγραμματισμένες Εργασίες % 
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 Χρόνος Καθυστέρησης Εργασιών / Αιτία 

 Χρόνος μη λειτουργίας ιατρικού μηχανήματος (Downtime) 

 Χρόνος μεταξύ τελευταίας Προληπτικής συντήρησης και πρώτης βλάβης 
 Κόστος Ανταλλακτικών 
 Κόστος Εργασίας 
 Αριθμός Επαναλαμβανόμενων Επιδιορθώσεων 
 Αριθμός Βλαβών / Τύπος Βλάβης 

 Χρόνος πρώτης απόκρισης 
 Χρόνος απόκρισης Εξωτερικού προμηθευτή 

 % Αύξησης = Αριθμός νέων συσκευών που εντάχθηκαν στο αρχείο / Συνολικός αριθμός 
συσκευών στο αρχείο 

 Αριθμός λαθών χρήστη (/ ομάδα συσκευών / τύπος συσκευών / για κάθε τμήμα / για 
κάθε κατηγορία χρηστών / για κάθε χρήστη / για κάθε βάρδια). 

 Αριθμός ελέγχων αποδοχής που απέτυχαν / κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος 

 Συνολικό κόστος για Συντηρήσεις / Κόστος αγοράς 

 

Όπου εφαρμόζεται οι παραπάνω δείκτες θα πρέπει να μπορούν να παρουσιάζονται, 
προσαρμοζόμενοι, για μεμονωμένα μηχανήματα, ομάδες, τύπους, τμήμα και άλλες κατηγορίες. Οι 
δείκτες αυτοί στοχεύουν στην ενημέρωση της διοίκησης του τμήματος, της μονάδας υγείας και των 
κεντρικών υπηρεσιών της ΥΠΕ.  

 Το σύστημα θα επιτρέπει με εύκολο τρόπο να παρακολουθούνται κατ’ ελάχιστον οι 
παρακάτω κατάλογοι και στατιστικά στοιχεία: 

 κινήσεις ανταλλακτικών 
 παρακολούθηση υπολόγων ιατρικών μηχανημάτων (τμήματα / εξωτερικά ιατρεία / 
υπάλληλοι) 

 συγκριτικά στοιχεία συντηρήσεων / επισκευών / βλαβών ιατρικών μηχανημάτων 

 κοστολόγηση ιατρικών μηχανημάτων 

 

Το συνολικό πλήθος των δεικτών, αναφορών, εκτυπωτικών και στατιστικών στοιχείων θα 
καθοριστεί στη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις των μηχανικών ΒΙΤ των 
νοσοκομείων και αρμόδιων στελεχών της ΥΠΕ. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διασυνδεθεί με σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence – BI) του ΟΠΣΥ ώστε το 
τελευταίο να μπορεί να ενσωματώσει τους δείκτες ΒΙΤ στη συνολική στρατηγική ενημέρωση της 
διοίκησης της ΥΠΕ. 

 

7. Εξωτερικές Οντότητες και Ανάγκες Ανταλλαγής πληροφοριών 

Το Σύστημα Διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας που θα είναι εγκατασταθεί στις μονάδες υγείας 
θα πρέπει να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφορίας με άλλες υφιστάμενες εφαρμογές 
διαχειριστικού κυρίως χαρακτήρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διάθεση πληροφορίας που αφορά στο 
κτηματολόγιο ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όλου της ΥΠΕ, σε θέματα κόστους και στους 
δείκτες που προαναφέρθηκαν Οι εξωτερικές οντότητες της οργανικής μονάδας ΒΙΤ είναι : 
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 Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΕ: Στη κεντρική υπηρεσία της ΥΠΕ προβλέπεται η 
λειτουργία πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Απαιτείται 
κατ’ ελάχιστον η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
με τα υποσυστήματα προμηθειών και λογιστηρίου. Σημειώνεται ότι η το Π.Σ. της ΒΙΤ 
της ΥΠΕ θα ενημερώνεται για το σύνολο του κτηματολογίου των ιατρικών μηχανημάτων 
όλου της ΥΠΕ συμπεριλαμβανομένου και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 Υγειονομικός Χάρτης: ο υγειονομικός χάρτης είναι μια εφαρμογή τύπου data warehouse 
η όποια συγκεντρώνει μια πληθώρα στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα των 
ΥΠΕ προκειμένου να διαμορφώνονται σε Εθνικό επίπεδο δείκτες και στατιστικά που 
αφορούν στην δημόσια υγεία και τη κατανομή των υγειονομικών πόρων. Έτσι το Π.Σ. 
διαχείρισης ΒΙΤ θα πρέπει να τροφοδοτεί τον υγειονομικό χάρτη με στοιχεία που 
αφορούν το κτηματολόγιο των ιατρικών μηχανημάτων και συμπληρωματικών δεικτών για 
τη δημόσια υγεία. Η τροφοδότηση του υγειονομικού χάρτη ΔΕΝ αποτελεί αντικείμενο 
του παρόντος έργου, ωστόσο, σε μελλοντική φάση, ο υποψήφιος ανάδοχος θα κληθεί με 
πρόσθετες υπηρεσίες (βάσει τιμοκαταλόγου στην οικονομική του προσφορά) να 
ολοκληρώσει τη διασύνδεση αυτή. 

 Κλινικές, Εργαστήρια και Εξωτερικά Ιατρεία: τα τμήματα αυτά αποτελούν τους φορείς 
χρήσης του εξοπλισμού άρα και τους υπεύθυνους για την άμεση αναφορά με 
τυποποιημένο τρόπο για τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργίες του εξοπλισμού. Απαιτείται από 
τον ανάδοχο να προτείνει και να εφαρμόσει λειτουργικό τρόπο άμεσης ενημέρωση του 
συστήματος ΒΙΤ για τις αναφορές αυτές. Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των κλήσεων 
από τα τμήματα στο ΤΒΙΤ είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς ένα μεγάλο μέρος των 
κλήσεων δεν αφορούν περιπτώσεις βλάβης αλλά ελλιπούς εκπαίδευσης στη χρήση του 
εξοπλισμού με αποτέλεσμα ζωτικής σημασίας εξοπλισμός να παραμένει κατά περιόδους 
ανενεργός χωρίς προφανή λόγο.  

 Γραφείο Προμηθειών: το γραφείο προμηθειών αφορά την οργανική μονάδα η οποία είναι 
υπεύθυνη για την τήρηση των αναγκαίων διαδικασιών απόκτησης νέου εξοπλισμού. Έτσι, 
το πληροφοριακό υποσύστημα των προμηθειών θα πρέπει να διασυνδεθεί με το Π.Σ. της 
ΒΙΤ προκειμένου να ανταλλαγούν στοιχεία προμηθευτών και συμβάσεων (απόκτησης 
εξοπλισμού, συμβατότητας με Μητρώο επιτρεπόμενου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 
συντήρησης, κλπ). 

 Γραφείο Υλικού - Αποθήκες: η διασύνδεση αυτή αφορά τη χρέωση και αποχρέωση 
υλικών από τις κεντρικές αποθήκες των μονάδων υγείας στην αποθήκη του τμήματος 
ΒΙΤ(κυρίως ανταλλακτικά και όργανα μέτρησης) 

 Λογιστήριο. Το υποσύστημα του λογιστηρίου της ΥΠΕ και των μονάδων υγείας κατά 
περίπτωση πρέπει να ενημερώνονται με τις κινήσεις που δημιουργούνται λόγω απόκτησης 
νέου εξοπλισμού, πληρωμών προμηθευτών, απόσυρσης παλαιού εξοπλισμού, δημιουργίας 
νέων παγίων, κλπ) 

 Προμηθευτές: σε αυτή τη φάση ΔΕΝ απαιτείται διασύνδεση με Π.Σ προμηθευτών. 
Ωστόσο ο ανάδοχος καλείται να είναι σε θέση να υποστηρίξει, να μελετήσει και να 
προτείνει μελλοντικές λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών (e-procurement). 

 Τεχνικές Υπηρεσίες: σε πολλές οργανικές μονάδες η ΒΙΤ αποτελεί τμήμα της 
υποδιεύθυνσης τεχνικού. Κατά περίπτωση ο ανάδοχος καλείται να εξετάσει τη 
πιθανότητα κοινής παρακολούθησης των συντηρήσεων της τεχνικής υπηρεσίας και του 
ΤΒΙΤ καθώς είναι ιδιαίτερα επιθυμητό να το σύστημα να μπορεί να παρακολουθήσει και 
άλλους πόρους πέραν του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (π.χ. Δικτυώσεις, κλίνες, κλπ). 
Έτσι ο ανάδοχος θα πρέπει να εξηγήσει αν το σύστημα μπορεί να συλλειτουργήσει με 
σύστημα facilities management, αν είναι μέρος ενός συστήματος facilities management 
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(άρα η υποστήριξη και διαχείριση και άλλων πόρων είναι προφανής) ή αν δεν είναι σε 
θέση να επεκτείνει το πληροφοριακό σύστημα σε αυτή τη κατεύθυνση 

 Κοστολόγηση. Η κοστολόγηση αποτελεί κύριο σημείο ελέγχου και στρατηγικών 
αποφάσεων για την ΥΠΕ. Συνεπώς στοιχεία που αφορούν την κοστολόγηση του 
ιατροτεχνολογικού ή άλλου εξοπλισμού θα πρέπει να τροφοδοτούν τις αντίστοιχες 
εφαρμογές κοστολόγησης του ΟΠΣΥΠΕ (είτε αυτές είναι κατανεμημένες ανά μονάδα 
υγείας είτε αυτές συγκεντρώνονται πληροφοριακά στην κεντρική υπηρεσία της ΥΠΕ.) 

 Διαχείριση Παγίων. Εφόσον το σύστημα διαχείρισης ΒΙΤ είναι χωριστό πληροφοριακό 
σύστημα τότε ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει για τη διασύνδεση με το υποσύστημα 
διαχείρισης παγίων. 

 

8. Κλεισίματα - αρχειοθέτηση - ιστορικά στοιχεία 

Αφορούν τη συνολική διαχείριση του συστήματος από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΥΠΕ και 
των μονάδων υγείας. Περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον : 

 την κάλυψη όλων των περιοδικών διαδικασιών της μονάδας (τέλος μήνα, τέλος έτους κλπ) 

 την αρχειοθέτηση των μη ενεργών δεδομένων σε ιστορικά αρχεία 

 την ανάκτηση και επεξεργασία όλων των ιστορικών στοιχείων 

 τη δημιουργία όλων των απαραιτήτων προγραμμάτων εκμετάλλευσης των ιστορικών 
στοιχείων της μονάδας , την έκδοση όλων των απαραιτήτων καταστάσεων καθώς και 
καταστάσεων στατιστικής επεξεργασίας των τηρούμενων ιστορικών δεδομένων 

 τη δημιουργία εργαλείου συντήρησης των βιβλιοθηκών και κωδικοποιήσεων του 
πληροφοριακού συστήματος 

 τη τήρηση ενιαίων κωδικοποιήσεων και δομών δεδομένων σε όλο την ΥΠΕ προκειμένου 
να προκύπτουν άμεσα και αξιόπιστα στατιστικά δεδομένα και καταστάσεις. 

 Τη δυνατότητα υποστήριξης θεσμικών αλλαγών και διαδικασιών (τμήματα, παραστατικά, 
πρωτόκολλα συντήρησης, εκτυπώσεις, κλπ) είτε μέσω παραμετροποίησης της εφαρμογής, 
είτε με την εγκατάσταση νέας αναβαθμισμένης έκδοσης. 

 

6.3.10 Σύστημα διαχείρισης απεικονιστικών εργαστηρίων και ιατρικών εικόνων 
(RIS/PACS) 

Ο κεντρικός στόχος του συστήματος RIS/PACS είναι η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από τα απεικονιστικά εργαστήρια (και κατ’ επέκταση από το Νοσοκομείο) και η 
σταδιακή μετάβαση από το τρέχον περιβάλλον εργασίας σε περιβάλλον διακίνησης ψηφιακής 
πληροφορίας (paperless/filmless hospital). Το σύστημα αναμένεται να συμβάλει στη: 

 Βελτίωση των υπηρεσιών αποθήκευσης, ανάκτησης και διανομής των παραγόμενων 
ιατρικών  εικόνων και ιατρικών πορισμάτων σε όλους τους αρμόδιους χρήστες 

 Βελτίωση του χρόνου γνωμάτευσης των απεικονιστικών εξετάσεων 

 Μείωση του κόστους λειτουργίας των εργαστηρίων (π.χ. διαχείριση films, χημικών) 

 Αύξηση παραγωγικότητας του προσωπικού των εργαστηρίων και κατ’ επέκταση του 
Νοσοκομείου 
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Για την επίτευξη του στόχου αυτού κρίνονται απαραίτητα 

 Η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογής διαχείρισης εργασιών 
απεικονιστικών εργαστηρίων και εφαρμογής διαχείρισης, αποθήκευσης, αρχειοθέτησης 
και διανομής ιατρικών εικόνων και του αντίστοιχου εξοπλισμού 

 Η προμήθεια εξοπλισμού Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (Computer Radiography) για τη 
σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών συστημάτων επεξεργασίας ακτινολογικών films 
με αντίστοιχα ψηφιακά 

 Η προμήθεια εξοπλισμού Ψηφιοποίησης Ακτινολογικών films για τη μετατροπή των 
αναλογικών εικόνων που θα λαμβάνονται σε ψηφιακές ώστε να καθίσταται δυνατή η 
ενσωμάτωσή τους στο σύστημα RIS/PACS 

 Η διασύνδεση των απεικονιστικών μηχανημάτων των εργαστηρίων με τις παραπάνω 
εφαρμογές για τη λήψη ψηφιακών εικόνων των εξετάσεων 

 Η διασύνδεση των παραπάνω εφαρμογών με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του ΟΠΣΝ με 
χρήση ανοικτής αρχιτεκτονικής και αναγνωρισμένων προτύπων  

 Η ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του συστήματος για τη μείωση των χειρόγραφων 
εργασιών και της παραγωγής films 

Με την υλοποίηση του συστήματος RIS/PACS αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα και 
οφέλη: 

 Άμεση διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε τρέχουσες και αποθηκευμένες εικόνες 
οπουδήποτε απαιτηθούν (π.χ. χειρουργεία, ΜΕΘ) από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες 

 Ταχύτερη διαθεσιμότητα γνωματεύσεων και πορισμάτων των εξετάσεων στους ιατρούς 

 Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που σχετίζονται με τη χρήση films όπως 

o Μεγάλος όγκος δεδομένων προς αποθήκευση 

o Καθυστερήσεις λόγω έλλειψης άμεσης διαθεσιμότητας 

o Αδυναμία ταυτόχρονης προσπέλασης από διαφορετικούς χρήστες σε διαφορετικά 
τμήματα 

o Πιθανότητα απώλειας, ή καταστροφής  

o Ορθολογικότερη διαχείριση του χρονοπρογραμματισμού εξετάσεων 

o Διαθεσιμότητα παλαιών εξετάσεων ασθενών για συγκριτικές μελέτες 

 Αύξηση διαγνωστικής αξίας των παραγόμενων εικόνων 

 Απλοποίηση διαδικασιών μέσω της αυτοματοποίησης της πρόσβασης σε αποθηκευμένες 
εικόνες 

 Ελαχιστοποίηση άσκοπων επαναλήψεων των εξετάσεων 

 Μείωση των χειρόγραφων διαδικασιών (χρονοπρογραμματισμός, διαχείριση films, 
δημιουργία αναφορών κλπ) 

 Βελτίωση χρόνου ανταπόκρισης των απεικονιστικών εργαστηρίων στα υπόλοιπα κλινικά 
και νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου 

 Πληροφόρηση της διοίκησης και υποστήριξη λήψης αποφάσεων  

 

Σημειώνεται ότι ο όρος «εξέταση» στα πλαίσια του συστήματος RIS/PACS αποτελεί κεντρική 
οντότητα και συμπεριλαμβάνει τις εικόνες που ελήφθησαν από το ιατρικό μηχάνημα, τις τυχόν 
επεξεργασμένες από τον ιατρό εικόνες καθώς και τα αντίστοιχα ιατρικά πορίσματα. 
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6.3.10.1 ΕΥΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το προδιαγραφόμενο σύστημα RIS/PACS καλύπτει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω εργαστήρια και 
τμήματα (όσον αφορά στην απόκτηση ιατρικής εικόνας) 

 Ακτινοδιαγνωστικό νοσηλευομένων 

 Ειδικών Εξετάσεων 
 Κλασσικό 

 Αξονικός 
 Αγγειογράφος 
 Υπέρηχος 
 Μαστογράφος (μέσω ψηφιοποίησης films) 

 Ακτινοδιαγνωστικό Εξωτερικών Ιατρείων 

 Κλασσικό 

 Υπέρηχοι 
 Τμήμα Υπολογιστικής Τομογραφίας 

 Αξονικός Τομογράφος 
 Μαγνητικός Τομογράφος 
 Πυρηνικής Ιατρικής 
 Καρδιολογικό 

 Χειρουργείο 

 Γυναικολογικό 

Οι λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος RIS/PACS θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
καλύπτοντας στο μέγιστο βαθμό τις διαχειριστικές και κλινικές ανάγκες της καθημερινής εργασίας 
των απεικονιστικών εργαστηρίων, καθώς και τη διαχείριση των εξετάσεων των ασθενών.  

Όσον αφορά τη διαχείριση εργασιών των απεικονιστικών εργαστηρίων θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 
υποστηρίζονται: 

 Καταχώρηση στοιχείων ασθενών ώστε να δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο προφίλ 
ασθενή (ονοματεπώνυμο, στοιχεία ασφάλισης, άλλα δημογραφικά στοιχεία, χρήσιμα 
κλινικά στοιχεία κλπ) με εκτενείς δυνατότητες αναζήτησης. Η άντληση των στοιχείων 
αυτών θα πρέπει όποτε απαιτείται να γίνεται από το υποσύστημα διαχείρισης ασθενή ή / 
και το ιατρικό υποσύστημα του Νοσοκομείου. 

 ΟΠΣΥ Αφορά τόσο την παραγγελία εξετάσεων απευθείας από την εφαρμογή RIS όσο 
και τη διασύνδεση με την εφαρμογή Ιατρικών Πράξεων – Ηλεκτρονικών Παραγγελιών 
του Ιατρικού υποσυστήματος του ΟΠΣΝ ώστε να λαμβάνονται on-line οι παραγγελίες 
εξετάσεων και οι αντίστοιχες παράμετροι (π.χ. αιτιολόγηση εξέτασης, διάγνωση εισόδου, 
όνομα παραπέμποντος ιατρού, κλπ) απευθείας από τα διάφορα τμήματα του 
Νοσοκομείου. Η εφαρμογή θα πρέπει να εκτυπώνει τα παραπεμπτικά, καθώς και τις 
απαιτούμενες ετικέτες ή barcodes (π.χ. ετικέτες για τα films των εξετάσεων και τους 
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φακέλους τους, κλπ) με τις οποίες γίνεται η ταυτοποίηση της εξέτασης με τον ασθενή και 
την παραγγελία. 

 Προγραμματισμός Εξετάσεων. Θα πρέπει (σε πλήρη συνεργασία με την υποεφαρμογή 
παραγγελίας εξετάσεων) να παρέχεται η δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού πολλαπλών 
εξετάσεων σε όλα τα απεικονιστικά εργαστήρια του 401 ΓΣΝΑ με αυτοματοποίηση 
διαδικασιών όπως ελέγχους για κατειλημμένες χρονοθυρίδες, υποστήριξη τμηματικών 
εξετάσεων, επαναλήψεις εξετάσεων,  διαχείριση πόρων εργαστηρίων, έλεγχος για 
διπλοκαταχωρήσεις, ευκολίες ανεύρεσης διαθέσιμων χρονοθυρίδων για ραντεβού κλπ. 
Επιπλέον θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα καθορισμού των εξετάσεων και των διαφόρων 
παραμέτρων τους, τυχόν κανόνων προετοιμασίας ασθενή, παραγόντων επικινδυνότητας 
εξέτασης, συσχέτιση με απαιτούμενους πόρους (π.χ. συγκεκριμένο format films), 
δυνατότητα ακύρωσης, σηματοδοσίας status εξέτασης κλπ. Κύριο αποτέλεσμα είναι η 
δημιουργία της Κύριας Λίστας Εργασιών η οποία απεικονίζει τις προς εκτέλεση εργασίες 
σε όλα τα εργαστήρια. Η εφαρμογή θα πρέπει να μεταφέρει αυτόματα τα δημογραφικά 
δεδομένα του ασθενή στα ιατρικά μηχανήματα, είτε καθένα ξεχωριστά είτε σε μορφή 
Λίστας Εργασίας (worklist) ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος και η πιθανότητα 
εσφαλμένης εισαγωγής δεδομένων. Θα πρέπει τέλος να υποστηρίζεται η επιστροφή των 
αποτελεσμάτων της εξέτασης στον παραπέμποντα ιατρό του Νοσοκομείου. Ο στόχος 
είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προγραμματισμού και εκτέλεσης εξετάσεων 
βελτιστοποιόντας τη χρήση έμψυχων και άψυχων πόρων και αυξάνοντας την ικανοποίηση 
των ασθενών. 

 Παρακολούθηση Διεργασιών. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει την 
παρακολούθηση των διαδικασιών και του ασθενή από την προσέλευσή του μέχρι την 
ολοκλήρωση της εξέτασης, καταγράφοντας για παράδειγμα το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των εξετάσεων, την κατάσταση της εξέτασης, και συναγερμούς (alerts) για 
τυχόν καθυστερήσεις, ενημερώνοντας ανάλογα τις Λίστες Εργασίας. Επίσης θα πρέπει να 
υποστηρίζεται η συλλογή στοιχείων των πραγματοποιηθέντων εξετάσεων (π.χ. χρήση 
films, σκιαγραφικών, αριθμός ληφθέντων εικόνων, τεχνικές παράμετροι, τυχόν συμβάντα 
κατά την εξέταση, κλπ). Επιπλέον η εφαρμογή θα πρέπει να διευκολύνει την 
παρακολούθηση των films εντός και εκτός του εργαστηρίου, παρέχοντας λειτουργικότητα 
όπως αντιστοίχιση films με φάκελο εξέτασης, καταγραφή της τρέχουσας τοποθεσίας που 
βρίσκεται το film, καταγραφή όλων των μετακινήσεων κλπ. Με την εφαρμογή αυτή 
καθίσταται δυνατή η ορθολογικότερη παρακολούθηση των πόρων των εργαστηρίων, η 
σωστή χρέωση των εξετάσεων, ο έλεγχος του κόστους και ο υπολογισμός της 
αποδοτικότητας. 

 Γνωματεύσεις – Πορίσματα. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία 
ιατρικών πορισμάτων και τη συσχέτιση τους με τις αντίστοιχες εικόνες και συλλεγμένες 
πληροφορίες για κάθε εξέταση, ώστε να ολοκληρώνεται ο φάκελος κάθε περιστατικού και 
να μπορεί ο αρμόδιος ιατρός να έχει συνολική άποψη για κάθε εξέταση. Η εφαρμογή 
έχει κοινές προδιαγραφές με την εφαρμογή Ιατρικών Πρωτοκόλλων – Ιατρικών 
Πορισμάτων του Ιατρικού Υποσυστήματος του ΟΠΣΝ και επομένως η ζητούμενη 
λειτουργικότητα μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω κατάλληλης διασύνδεσης με αυτήν. 
Σε κάθε περίπτωση τα πορίσματα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για επισκόπηση από τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες σε όλο το Νοσοκομείο (π.χ. παραπέμπων ιατρός) και να 
μπορούν να εκτυπώνονται σε όποια μορφή απαιτείται για να παραδίδονται στους 
εξωτερικούς ασθενείς. Επιθυμητή είναι και η δυνατότητα χρήσης συστήματος φωνητικής 
καταγραφής των γνωματεύσεων, ώστε αυτές να δακτυλογραφούνται από τη γραμματεία 
των εργαστηρίων σε μετέπειτα φάση. Με την εφαρμογή αυτή επιταχύνεται ο χρόνος 
ανταπόκρισης των εργαστηρίων και αυξάνεται η αποδοτικότητα. 
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 Γενικές Απαιτήσεις. Η εφαρμογή θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα πλήρως παραμετρικό 
και φιλικό περιβάλλον εργασίας και να επιτρέπει τον ορισμό, οργάνωση και διαχείριση 
παραμέτρων όπως προσωπικού, ρόλων, εργαστηρίων, εξετάσεων, διαδικασιών, υλικών, 
τεχνικών παραμέτρων κλπ με δυνατότητες ομαδοποίησης εξετάσεων, συσχετίσεων 
εξετάσεων, δημιουργία κανόνων ελέγχου, διαχείριση λοιπών βοηθητικών αρχείων, 
φορμών, κλπ. Επίσης θα πρέπει να επιτρέπει την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και 
αναφορών προς τη διοίκηση (π.χ. χρήση υλικών, στατιστικά εξετάσεων, χρόνοι 
περάτωσης εξετάσεων, χρόνοι αναμονής, κλπ) ώστε να υποστηρίζεται ο επιχειρησιακός 
σχεδιασμός, η λήψη των αποφάσεων και η αξιολόγηση της παραγωγικότητας. Τέλος θα 
πρέπει να υπάρχει διασύνδεση με τις απαιτούμενες εφαρμογές του ΟΠΣΝ (διαχείριση 
ασθενή, ιατρικό υποσύστημα, BI, κλπ).  

 Όσον αφορά τη διαχείριση εικόνων και εξετάσεων ο στόχος είναι να παρέχεται μια 
λειτουργικότητα που να επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση των ιατρικών μηχανημάτων με 
ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης ιατρικής εικόνας (αυτοματοποιημένη λήψη, 
μετάδοση, επεξεργασία, αποθήκευση, αρχειοθέτηση και επισκόπηση εικόνων). Θα πρέπει 
επομένως κατ’ ελάχιστον να καλύπτονται τα παρακάτω: 

 Απόκτηση Εικόνας. Η εφαρμογή θα πρέπει να εξασφαλίζει την απόκτηση του συνόλου 
των εικόνων που παράγει το κάθε μηχάνημα καθώς και των λοιπών πληροφοριών της 
κάθε εξέτασης (στοιχεία ασθενή, παράμετροι εξέτασης κλπ) και τη μετατροπή τους (όπου 
απαιτείται) σε μορφή επεξεργάσιμη από τα υπόλοιπα υποσυστήματα του RIS/PACS. 
Επίσης θα πρέπει το σύστημα να μπορεί να λαμβάνει το σύνολο των δεδομένων που 
μεταδίδεται από το μηχάνημα στη μέγιστη δυνατή ταχύτητα μετάδοσης που 
υποστηρίζεται από αυτό.  

 Διαχείριση Εικόνων. Η εφαρμογή διαχείρισης εικόνων θα πρέπει να βασίζεται σε ένα 
σύστημα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία 
ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας του 
συστήματος. Κεντρική οντότητα πρέπει να είναι ο ασθενής και οι εξετάσεις του. Κάθε 
εξέταση θα πρέπει να συσχετίζεται με τις εικόνες (αποθήκευση και διαχείριση δεικτών 
συσχέτισης με τις εικόνες που είναι φυσικά αποθηκευμένες στο υποσύστημα αποθήκευσης 
ή αρχειοθέτησης), τις παραμέτρους λήψης της, την κατάστασή της (status) τα ιατρικά 
πορίσματα και άλλα χαρακτηριστικά (attributes). Θα πρέπει επομένως να υποστηρίζεται 
ένας ιεραρχικός τρόπος κατηγοριοποίησης και ομαδοποίησης των εξετάσεων βάσει των 
χαρακτηριστικών που επιλέγονται και ανάλογα με τα δικαιώματα και τους ρόλους των 
χρηστών. Ενδεικτικά, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υπάρχει μια κατηγοριοποίηση όπου το 
ανώτατο επίπεδο να είναι ο φάκελος ασθενή και να δημιουργούνται υποφάκελοι με τις 
εξετάσεις του ανά εργαστήριο, ανά μηχάνημα, ανά μέρος σώματος που έγινε η εξέταση 
κλπ. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζονται ερωτήματα για τη δημιουργία διαφόρων λιστών 
εργασίας (π.χ. εξετάσεις ανά ιατρικό μηχάνημα που έγιναν αλλά δεν έχουν ακόμα 
διαγνωστεί, εξετάσεις που βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο αποθήκευσης, εξετάσεις που 
πρέπει να γνωματεύσει συγκεκριμένος ιατρός κλπ). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να 
περιγράψει αναλυτικά τη λειτουργικότητα αυτή που δίνει η εφαρμογή και τις δυνατότητες 
παραμετροποίησής της. Μέσω της εφαρμογής θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή σύμφωνα 
με τα δικαιώματα του χρήστη η αλλαγή στα χαρακτηριστικά κάποιας εξέτασης, η 
διαγραφή επιλεγμένων εξετάσεων, χρηστών ή λιστών εργασίας, η ανάκτηση εξετάσεων 
από το σύστημα αρχειοθέτησης, η προβολή και εκτύπωση αποθηκευμένων εικόνων ή / 
και πορισμάτων κλπ τόσο αυτόνομα όσο και σε συνεργασία με την εφαρμογή διαχείρισης 
εργασιών, όπου απαιτείται. Η εφαρμογή διαχείρισης εικόνων θα πρέπει τέλος να 
εξασφαλίζει την (κατόπιν αιτήσεως ή βάσει προκαθορισμένων κανόνων και αλγορίθμων) 
ταχεία πρόσβαση στις αποθηκευμένες εξετάσεις, ταυτοχρόνως σε όσους χρήστες τη 
ζητήσουν από οποιονδήποτε σταθμό εργασίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
ακεραιότητα των δεδομένων της εξέτασης. Τονίζεται ότι η εφαρμογή αυτή, σε περίπτωση 
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που παρέχεται ξεχωριστά από την εφαρμογή RIS θα πρέπει να συγχρονίζεται απόλυτα με 
τη δεύτερη ώστε να ενημερώνεται και να ενημερώνει την αντίστοιχη βάση δεδομένων.  

 Αποθήκευση – Αρχειοθέτηση. Η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή, 
αυτόματη αποθήκευση και αρχειοθέτηση των δεδομένων σε τρία επίπεδα, όπως 
αναφέρθηκε στην παράγραφο περί Αρχιτεκτονικής του συστήματος RIS/PACS και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου Πίνακα Συμμόρφωσης. Η σημαντικότερη 
λειτουργικότητα που πρέπει να επιτυγχάνεται είναι αυτή της μετακίνησης εξετάσεων 
μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου επιπέδου.  Έτσι θα πρέπει να υποστηρίζονται όπου 
απαιτείται παραμετροποίησιμοι κανόνες αυτόματης μεταφοράς και διαγραφής, 
διαχείριση ουράς αιτημάτων, προγραμματισμένη μεταφορά, αλγόριθμοι έξυπνης 
μεταφοράς (π.χ. pre-fetching), διαχείριση διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης, δυνατότητες 
αναζήτησης βάσει κριτηρίων κλπ ούτως ώστε αφενός η πληροφορία να καθίσταται 
διαθέσιμη έγκαιρα εκεί όπου ζητείται και αφετέρου να γίνεται βέλτιστη χρήση του 
αποθηκευτικού χώρου. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα κάθε επεξεργασίας που γίνεται 
στις εικόνες θα πρέπει να αποθηκεύονται στο υποσύστημα διατηρώντας αντίγραφα των 
εικόνων προ επεξεργασίας.  

 Διανομή – Επισκόπηση. Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο και φιλικό 
περιβάλλον εργασίας στους χρήστες (ιατροί, τεχνολόγοι, νοσηλευτές, κλπ)  για την 
καταχώρηση, ανεύρεση, προβολή και επεξεργασία των στοιχείων των εξετάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των εικόνων. Μέσω των κατάλληλων σταθμών εργασίας θα 
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παραμετρικής επισκόπησης και δημιουργίας φακέλων, 
λιστών εργασίας και εικόνων όπως περιγράφηκε παραπάνω με χρήση ενός φιλικού 
interface προς το χρήστη και με δυνατότητες αυτοματοποίησης εργασιών. Οι σταθμοί 
εργασίας θα πρέπει να μπορούν να ανακτούν, να επεξεργάζονται  και να τυπώνουν 
εικόνες. Ανάλογα με τον τύπο του σταθμού εργασίας (διαγνωστικός, κλινικός, απλής 
επισκόπησης) θα πρέπει να παρέχονται αντίστοιχα λειτουργικά εργαλεία πλοήγησης, 
χειρισμού καταλόγων φακέλων, λιστών, αναφορών, δημιουργίας μακροεντολών, 
παραγωγής στατιστικών, εξειδικευμένες δυνατότητες για κάθε εργαστήριο, και εργαλεία 
επεξεργασίας εικόνων (μεγέθυνση, μετρήσεις αποστάσεων, επισημειώσεις, εύρος 
παραθύρου, μετατροπή εικόνων μεταξύ διαφόρων formats κλπ). Ο υποψήφιος ανάδοχος 
θα πρέπει να αναφέρει το σύνολο των λειτουργιών που προσφέρονται για κάθε κατηγορία 
σταθμού εργασίας. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει μηχανισμούς προειδοποίησης των 
χρηστών για το αν μια συγκεκριμένη εξέταση έχει ανοιχθεί ταυτόχρονα από άλλο 
διαγνωστικό σταθμό εργασίας, ώστε να αποφεύγεται διπλή διάγνωση. Ειδικά για τους 
σταθμούς Απλής Επισκόπησης, αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν ως web clients και 
επομένως απαιτείται τουλάχιστον ένας web server για τη διανομή των συμπιεσμένων 
εικόνων (π.χ. μορφής JPEG). Σημειώνεται ότι όλες οι διαγνωσμένες εικόνες που είναι 
αποθηκευμένες στο Πρώτο Επίπεδο αποθήκευσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και 
μέσω του web server. 
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Κεφάλαιο Έβδομο  
Πρότυπες Εφαρμογές  

 

7 Πρότυπες Εφαρμογές  
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται ορισμένες πιλοτικές δοκιμές οι οποίες αφορούν τμήματα του 
συνολικού μοντέλου. Οι πιλοτικές δοκιμές αφορούν: 

 Στην υλοποίηση ενός πλαισίου διαλειτουργικότητας σε ένα περιφερειακό σύστημα υγείας 
με τη χρήση του πρωτοκόλλου HL7 και πιο συγκεκριμένα σε δύο βασικά σενάρια 
συγχρονισμού δεδομένων ασθενών και δημιουργίας αναφορών και στατιστικών 
δεδομένων  σε περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη 
χάραξη πολιτικής υγείας. 

 Στην υλοποίηση των έργων ΟΠΣΥ στη πράξη από τη ΚτΠΑΕ 

 Στην υλοποίηση ενός δικτύου τηλεϊατρικής με σκοπό τη παροχή επείγουσας προ-
νοσοκομειακής φροντίδας από εξειδικευμένους ιατρούς μέσω ενός κέντρο συντονισμού 
και ενός δικτύου αιθουσών τηλε-συνδιάσκεψης και κατάλληλα διαμορφωμένων φορητών 
τερματικών τηλεϊατρικής (έργο ΦΙΛΙΠΠΟΣ) 

 Στη περιγραφή μοντέλου κατ’ οίκον νοσηλείας και στη κοινή αντιμετώπιση 
πρωτοβάθμιων περιστατικών περίθαλψης είτε αυτά έγιναν δια ζώσης είτε αυτά έγιναν με 
τη χρήση τηλεϊατρικών εφαρμογών και πιο συγκεκριμένα στο τηλεχειρισμό ιατρικών 
συσκευών εξ αποστάσεως και στη πραγματοποίησης εξ΄ αποστάσεως εξέταση. 

 Στη περιγραφή μοντέλου τηλεσυμβουλευτικής 

 Στη περιγραφή μοντέλου τηλεψυχιατρικής 

 Στη περιγραφή διεθνούς συμβατού μοντέλου κάρτας υγείας (Σλοβενία) 

 

7.1 Πιλοτική δοκιμή στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 

7.1.1 Το περιβάλλον 

Τα νοσοκομεία στην ΠΚΜ, αλλά και γενικότερα στη χώρα, έχουν έναν αριθμό πληροφοριακών 
συστημάτων σε λειτουργία. Προέκυψε η ανάγκη συνεργασίας αυτών των πληροφοριακών 
συστημάτων, όπως επίσης και η ανάγκη της άμεσης επικοινωνίας κάθε νέου συστήματος που 
εισάγεται στο νοσοκομείο με τα ήδη υπάρχοντα. Το πιλοτικό έργο που υλοποιήθηκε αφορούσε 
δύο σενάρια διασύνδεσης και σε αυτό συμμετείχαν η η κεντρική υπηρεσία της ΥΠΕ και δύο 
νοσοκομεία, το Παπανικολάου και το Γεννηματάς. 

Ο προβληματισμός του να κάνεις ανόμοια και συχνά απομακρυσμένα πληροφοριακά συστήματα 
να δουλεύουν μαζί είναι κοινός. Στην βιβλιογραφία της επιστήμης υπολογιστών και στις 
Ευρωπαϊκές εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων προτείνονται διάφορες λύσεις. Σχεδόν όλες 
αυτές οι δημοσιεύσεις αναφέρονται σ’ ένα ‘middle-ware’ (ή ενδιάμεσο μηχανισμό) που βασίζεται 
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στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας κάποιο πρωτόκολλο 
εφαρμογών (ISO-OSI level 7). Μια τέτοια αρχιτεκτονική υιοθετήθηκε και για το πιλοτικό 
σύστημα. Στην επόμενη παράγραφο θα συζητηθεί αυτή η αρχιτεκτονική λεπτομερέστερα. 

Στην Ελλάδα πολλοί προμηθευτές λογισμικού προτείνουν μια «ολοκληρωμένη» λύση για το 
νοσοκομείο. Αυτοί οι προμηθευτές δηλώνουν ότι έχουν μια λύση αυτοματισμού για κάθε όψη του 
κλινικού περιβάλλοντος. Κατά πόσο η δήλωσή τους είναι αξιόπιστη ή όχι είναι πέρα από τον 
σκοπό της παρούσας αναφοράς. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι ότι η λύση που παρέχουν 
αυτοί διαφέρει από την αρχιτεκτονική που επιλέχθηκε για το πιλοτικό σύστημα. Στην παράγραφο 
που αναφέρεται στις εναλλακτικές αρχιτεκτονικές θα δοθούν εξηγήσεις γιατί η εναλλακτική 
αρχιτεκτονική είναι λιγότερο κατάλληλη. 

7.1.2 Η υιοθετημένη αρχιτεκτονική 

Η αρχιτεκτονική που υιοθετήθηκε πληρεί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Τα ήδη υπάρχοντα συστήματα δεν χρειάζεται να αλλαχτούν 

 Κανένα σημαντικό πρόσθετο φορτίο δεν εισάγεται στα ήδη υπάρχοντα συστήματα 

 Η σύνδεση των υπαρχόντων συστημάτων είναι μια οικονομική εφαρμόσιμη ενέργεια 

 

Η προϋπόθεση (1) είναι ουσιαστική όχι μόνο από τεχνικής πλευράς αλλά κι από οικονομικής. Εάν 
κάθε σύστημα που χρειάζεται να συνδεθεί με τα άλλα συστήματα χρειάζεται να αλλαχτεί, τότε κι ο 
οργανισμός EDP χρειάζεται να διαπραγματευθεί με τον προμηθευτή για την αναβάθμιση του 
συστήματος. Για κάθε σύστημα χρειάζεται να ξεκινήσει ένα έργο αναβάθμισης. Αυτή είναι μία 
χρονοβόρα και δαπανηρή επιχείρηση. Επιπλέον σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι 
δυνατή η αναβάθμιση ενός ήδη υπάρχοντος συστήματος. Σ΄ αυτήν την περίπτωση μιλάμε για ένα 
‘κληροδοτημένο’ (legacy) σύστημα. 

Η προϋπόθεση (2) απαιτεί ότι όταν θέτουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα να μην το υπερφορτώνουμε 
ξαφνικά σε ένα τέτοιο επίπεδο που δεν προβλέφθηκε ποτέ από τους σχεδιαστές του. Ο κίνδυνος 
που υπάρχει με τις συνεχείς ερωτήσεις σ΄ ένα σύστημα είναι ότι μπορούν να μειώσουν την 
απόδοσή του και εν τέλει να γίνει η αιτία για την αχρήστευσή του.  

Η προϋπόθεση (3) είναι προφανής. Προστέθηκε για να μας επιστήσει την προσοχή ότι κάθε 
προσπάθεια σύνδεσης ανόμοιων συστημάτων μεταξύ τους, πρέπει να υλοποιείται σε περιορισμένο 
χρόνο και προϋπολογισμό. Αυτή η προϋπόθεση παρέχει ένα σαφές κριτήριο για οποιαδήποτε 
προτεινόμενη αρχιτεκτονική. 

Οι τρεις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν απαντώνται σε μια υποδομή ασύγχρονης ανταλλαγής 
πληροφοριών μέσω μηνυμάτων, καθορίζοντας μια ομοιόμορφη κοινή επιφάνεια (interface) για 
οποιοδήποτε σύστημα που πρέπει να στέλνει ή να λαμβάνει πληροφορίες. Το σχέδιο που 
ακολουθεί σκιαγραφεί την αρχιτεκτονική που υιοθετήθηκε. 
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Όλα τα συστήματα συνδέονται μέσω μιας ενιαίας επιφάνειας (interface) με μια κοινή υποδομή 
επικοινωνίας (Common Communication Infrastructure CCI ). Αυτή η υποδομή CCI επικοινωνίας 
φροντίζει όλες οι πληροφορίες που στέλνονται από ένα σύστημα να παραδίδονται στον 
προοριζόμενο παραλήπτη. Όταν αυτό είναι αδύνατο το CCI θα ενημερώνει το σύστημα 
αποστολής για την αποτυχία εκτέλεσης της παράδοσης. Οι αναγνώστες που είναι εξοικειωμένοι με 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχουν πιθανώς παρατηρήσει ότι η παράδοση των e-mails γίνεται κατ’ 
αυτόν τον τρόπο. 

Σε ένα CCI βασισμένο σε ασύγχρονα μηνύματα οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ δύο 
συστημάτων με την αποσύνθεσή τους σε τμήματα (chunks). Αυτά τα τμήματα αποκαλούνται 
μονάδες δεδομένων πρωτοκόλλου εφαρμογής (Application Protocol Data Units  APDU) . Ένα 
APDU έχει μία ρητή δομή που καθορίζεται από την σύνταξη του APDU (ή μηνύματος). Οι 
πρόσθετοι κανόνες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης βοηθούν τα συστήματα αποστολής και 
παραλαβής στην κατασκευή και ανάλυση των APDUs. Τα συστήματα αποστολής μπορούν να 
εισάγουν πληροφορίες στα APDUs και τα συστήματα παραλαβής μπορούν να εξάγουν 
πληροφορίες από αυτά. Τα APDUs είναι στην πραγματικότητα αρχεία με έναν αριθμό πεδίων, για 
τα οποία είναι γνωστό πως κωδικοποιούνται «σαν ακολουθία οκτάδων» και πώς αυτά τα αρχεία 
μπορούν να αναδημιουργηθούν από τις οκτάδες που τα αντιπροσωπεύουν. Το σχήμα που 
ακολουθεί δείχνει την αρχή. Τα APDUs δεν διαβιβάζονται άμεσα, αλλά ενσωματώνονται στις 
αποκαλούμενες μονάδες δεδομένων πρωτοκόλλου (Protocol Data Units). Τα APDUs 
μορφοποιούν το ωφέλιμο φορτίο των PDUs. Αυτό εικονογραφείται στο ακόλουθο σχέδιο.. 

Τα PDUs περιέχουν αρκετές πληροφορίες για το CCI για να είναι σε θέση να δρομολογούν τις 
πληροφορίες που στέλνονται στην εφαρμογή παραλήπτη. Τα πρόσθετα ‘meta’ δεδομένα βοηθούν 
την πλευρά που παραλαμβάνει να καταλάβει εάν το PDU έχει παραληφθεί άθικτο και περιέχει το 
προβλεφθέν APDU. Τι θα πρέπει ν’ αναλάβει να κάνει ένα σύστημα παραλήπτης εάν το PDU έχει 
αλλοιωθεί ή περιέχει ένα απρόβλεπτο APDU είναι θέμα συζήτησης στην παράγραφο της χρήσης 
των πρωτοκόλλων (εφαρμογής). Αλλά πρώτα θα δούμε τους λόγους για τους οποίους η ανταλλαγή 
πληροφοριών χρησιμοποιώντας (A)PDUs είναι τόσο προνομιούχα. 

7.1.3 Διακοπή έναντι επαναλαμβανόμενης σύνδεσης 

Για ν΄ αντιληφθούμε γιατί μια ασύγχρονη υποδομή ανταλλαγής πληροφοριών μέσω μηνυμάτων 
(δηλ APDU) είναι τόσο προνομιούχα, εξετάζουμε δύο θεμελιώδεις τρόπους με τους οποίους ένα 
πληροφοριακό σύστημα μπορεί να λάβει πληροφορίες. Αυτοί οι δύο θεμελιώδεις τρόποι είναι: η 
επαναλαμβανόμενη σύνδεση (polling) και η διακοπή. 

Με την επαναλαμβανόμενη σύνδεση το πληροφοριακό σύστημα παραλήπτης είναι ενεργό. 
Εισχωρεί στην πηγή των πληροφοριών (π.χ. βάση δεδομένων) και ψάχνει τις πληροφορίες που 
χρειάζεται. Με διακοπές το σύστημα παραλήπτης είναι αντιδραστικό. Το σύστημα κάνει την 
δουλειά του (ή απλά περιμένει να φθάσουν τα δεδομένα), μέχρι να διακοπεί λόγω άφιξης ενός 

Field 1
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...
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PDU (με ένα APDU ενσωματωμένο σε αυτό). Μόνο τότε το αντιδραστικό σύστημα ξεκινάει την 
επεξεργασία πληροφοριών. 

Ο λόγος για τον οποίο η ανταλλαγή πληροφοριών με βάση την διακοπή είναι ανώτερη από την 
επαναλαμβανόμενη σύνδεση μπορεί να βρεθεί σε πολλά κείμενα της επιστήμης των υπολογιστών. 
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι: ελάχιστο φορτίο και στο σύστημα κατανάλωσης πληροφοριών 
και στο σύστημα παραγωγής πληροφοριών και ελάχιστη καθυστέρηση μεταξύ του συμβάντος στο 
οποίο ανήκουν οι πληροφορίες και του χρόνου που οι πληροφορίες αρχίζουν να επεξεργάζονται. 

Η τεχνική της επαναλαμβανόμενης σύνδεσης συγκρούεται άμεσα με την προϋπόθεση (2) που λέει 
ότι καμία τεχνική ανταλλαγής πληροφοριών δεν πρέπει να παράγει πρόσθετο φορτίο σε ένα 
σύστημα. Ειδικά με τα ‘legacy’ συστήματα το πρόσθετο φορτίο πρέπει πάντα ν’ αποφεύγεται. 
Εντούτοις η προϋπόθεση (1) λέει ότι οι ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και οι βάσεις δεδομένων δεν 
χρειάζονται ν’ αλλάξουν. Επίσης η προϋπόθεση (1) απαιτεί μία προσέγγιση με κατεύθυνση την 
διακοπή, ενώ η προϋπόθεση (2) απαιτεί επαναλαμβανόμενη σύνδεση. Η αρχιτεκτονική ξεκάθαρα 
χρειάζεται «το καλύτερο κι από τους δύο κόσμους». 

Όταν τα συνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα κατανάλωσης συνδέονται κατ’ ευθείαν με την 
βάση δεδομένων προκειμένου να παραλάβουν τα πιο πρόσφατα δεδομένα, τότε ο φόρτος εργασίας 
της βάσης δεδομένων είναι ανάλογος με τον αριθμό των συνδεδεμένων πληροφοριακών 
συστημάτων. Αυτό είναι μια ιδιαίτερα ανεπιθύμητη κατάσταση από πλευράς απόδοσης. 

Ιδεωδώς όλα τα πληροφοριακά συστήματα κατανάλωσης είναι ικανά να λαμβάνουν πληροφορίες 
υπό τη μορφή APDUs παίρνοντας τες με βάση την διακοπή. Προκειμένου να φτάσουμε όσο το 
δυνατόν πιο κοντά σ’ αυτήν την ιδανική κατάσταση εισάγεται ένα πρόσθετο σύστημα που εκτελεί 
επαναλαμβανόμενη σύνδεση με την βάση δεδομένων και εξάγει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. 
Είναι το μόνο σύστημα που συνδέεται κατευθείαν με τη βάση δεδομένων που φέρει τις 
πληροφορίες. Αυτό το σύστημα παράγει τα (A)PDUs με τις πληροφορίες και τα μεταδίδει σε όλα 
τα πληροφοριακά συστήματα κατανάλωσης. Συνέπεια της εισαγωγής ενός πληροφοριακού 
συστήματος ευρείας μετάδοσης που εξάγει πληροφορίες εκ μέρους των υποστηριζόμενων 
συστημάτων είναι ότι το φορτίο εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα παραγωγής (πχ βάση 
δεδομένων) παραμένει σταθερό αντί να είναι ανάλογο με τον αριθμό των συνδεδεμένων 
πληροφοριακών συστημάτων κατανάλωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν συνδέονται 
συστήματα σε ένα ‘legacy’ πληροφοριακό σύστημα το οποίο ήδη λειτουργεί οριακά. 

Για να επιτευχθεί ευρεία μετάδοση (σε πολλούς αποδέκτες) των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 
το πληροφοριακό σύστημα ευρείας αναμετάδοσης συνδέεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην 
βάση δεδομένων σε βαθμό που του επιτρέπει να επιδεικνύει real-time συμπεριφορά. Προφανώς 
όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα τόσο υπερφορτίζεται η βάση δεδομένων. Εδώ πάλι πρέπει να 
βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ υπερφόρτωσης και συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο 

Ο όρος «πραγματικός χρόνος» συχνά εννοείται σαν «πολύ γρήγορος» σε ανταπόκριση. Εντούτοις η 
σωστή ερμηνεία είναι «αρκετά γρήγορος για να κρατήσει πιστά την σειρά των σχετικών συμβάντων 
του κόσμου που το σύστημα παρακολουθεί. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ένας ασθενής έχει 
εισαχθεί, πρέπει να γίνει γνωστό στον θάλαμο διαμονής του πριν φτάσει ο ίδιος εκεί. 

Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην πρόκληση πρόσθετου φορτίου είναι η δομή της 
ίδιας της βάσης δεδομένων. Υποθέτοντας ότι η βάση δεδομένων είναι μία σχεσιακή βάση, η δομή 
των πινάκων στους οποίους κρατούνται οι σχετικές πληροφορίες μπορεί να βοηθήσει με 
αποτελεσματικό τρόπο στην ερώτηση (query) στη βάση δεδομένων. Ειδικότερα με τα 
χρονολογικά δεδομένα (σχεδόν όλα τα δεδομένα είναι έτσι) οι επιλογές μπορούν να βασιστούν 
στην στήλη /στήλες που περιέχουν αυτά τα στοιχεία. Αυτές είναι ερωτήσεις όπως: 

select * from PATIENT_VISIT 
 where visit_date > :last_visit_date 
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Εάν ένας πίνακας έχει οριστεί στην στήλη “visit_date”, η ερώτηση μπορεί να εκτελεσθεί πολύ 
αποτελεσματικά από το σύστημα ευρείας μετάδοσης. Φυσικά το πληροφοριακό σύστημα ευρείας 
μετάδοσης χρειάζεται επίσης μία βάση δεδομένων για τον εαυτό του στην οποία κρατά την τιμή 
“last_visit_date” και τις σειρές που επέλεξε αλλά δεν μετέδωσε ακόμη. Αυτό υποδεικνύει μία 
ξεκάθαρη τεχνική προϋπόθεση για τα πληροφοριακά συστήματα ευρείας μετάδοσης: 

Προϋπόθεση: Όλα τα πληροφοριακά συστήματα ευρείας μετάδοσης παρατάσσουν μία σταθερή 
τεχνολογία αποθήκευσης η οποία ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο το σύστημα αναμετάδοσης να χάσει 
την πληροφορία του. 

7.1.4 Ανταλλαγή πληροφοριών μέσω μηνυμάτων 

Η χρησιμοποίηση (A)PDUs για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων φέρει ορισμένα 
ξεχωριστά πλεονεκτήματα: 

 Όλα τα συστήματα μπορούν να διασυνδεθούν μεταξύ τους με έναν κοινό τρόπο 

 Υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ των συστημάτων η οποία επιτρέπει οι πληροφορίες να 
δρομολογούνται, να αποθηκεύονται να προωθούνται και να επεξεργάζονται ανεξάρτητα 
από την πραγματική ανταλλαγή 

 Τα πληροφοριακά συστήματα που ανταλλάσσουν πληροφορίες δεν χρειάζεται να 
αποκαλύπτουν την εσωτερική τους δομή το ένα στο άλλο. Αυτή η μορφή της «απόκρυψης 
των πληροφοριών» (information hiding) βελτιώνει σημαντικά την ικανότητα σύνδεσης 
των συστημάτων. 

Όταν συστήματα παρέχουν ένα κοινό interface για αποστολή και παραλαβή πληροφοριών όχι 
μόνο μπορούν να συνδεθούν εύκολα αλλά ακόμη κι η δρομολόγηση των πληροφοριών γίνεται 
εφικτή. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό για την διασύνδεση απομακρυσμένου συστήματος που 
δεν μπορεί να επικοινωνήσει κατευθείαν. 

Σαφώς το τρίτο πλεονέκτημα είναι το σημαντικότερο. Το γεγονός ότι δύο πληροφοριακά 
συστήματα δεν χρειάζεται να γνωρίζει το ένα τα σχήματα της βάσης δεδομένων του άλλου όπως 
και την τεχνολογία σύνδεσης με βάση δεδομένων, απλοποιεί τρομερά την εργασία διασύνδεσης 
των συστημάτων αυτών. Αυτό έγινε (πάλι) πολύ φανερό και στο πιλοτικό έργο. 

7.1.5 Χρήση πρωτοκόλλου εφαρμογών 

Πολλοί πιστεύουν ότι η αποστολή ενός APDU μηνύματος από μια εφαρμογή στην άλλη είναι 
αρκετή. Ειδικά τώρα με την άνοδο της τεχνολογίας XML πολλοί αντιλαμβάνονται την ασύγχρονη 
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω μηνυμάτων σαν ανταλλαγή εγγράφων βασισμένη σε XML, 
χρησιμοποιώντας επικοινωνιακά μέσα, όπως ftp, http (web servers), ή ακόμη και smtp (e-mail). 

Αυτή η αντίληψη είναι πολύ απλοϊκή ακόμη και επικίνδυνη. Όταν πληροφορία ανταλλάσσεται 
μεταξύ του αποστολέα και των παραληπτών με τον τεμαχισμό της σε ξεχωριστές μονάδες 
(APDUs) και στέλνοντας τις μονάδες αυτές με την σωστή ακολουθία, απαιτείται ένα πρωτόκολλο 
μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Το πρωτόκολλο αυτό εγγυάται ότι είτε όλες οι 
πληροφορίες παραλήφθησαν άθικτες, χωρίς κενά και στην σωστή σειρά, είτε καθόλου. 

Οι υπολογιστές και οι συνδέσεις επικοινωνίας μπορούν να καταρρεύσουν κατά την  διάρκεια 
ανταλλαγής πληροφοριών, οι βάσεις δεδομένων των εφαρμογών παραλαβής μπορεί να είναι 
προσωρινά εκτός λειτουργίας καθώς επίσης η πληροφορία που στέλνεται μπορεί να περιέχει λάθη. 
Αυτοί είναι όλοι λόγοι για να προχωρήσουμε πέρα από το απλά να στέλνουμε πληροφορίες και να 
τις ξεχνάμε. 
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Οι υποδομές ασύγχρονης ανταλλαγής πληροφοριών μέσω μηνυμάτων αναπτύσσουν πρωτόκολλα 
ανταλλαγής πληροφοριών στο ISO-OSI level 7. Επειδή αυτά τα πρωτόκολλα λειτουργούν στο 
ISO-OSI level 7, κοινώς αποκαλούνται πρωτόκολλα εφαρμογής (Application Protocols). AΡs 
κυμαίνονται από απλές «χειραψίες» μέχρι σε πρωτόκολλα που επιτρέπουν peers να συγχρονιστούν 
μετά αφότου έχουν χάσει την σύνδεση τους.  

Υπάρχουν αρκετά βιβλία της επιστήμης υπολογιστών για τα πρωτόκολλα στα διάφορα επίπεδα του 
μοντέλου ISO-OSI. Αυτή η αναφορά δεν σκοπεύει να εξυπηρετήσει σαν εισαγωγή στα 
πρωτόκολλα. Η παράγραφος αυτή απλά θέλει να επιβεβαιώσει ότι είναι σαφές για να 
επικοινωνήσουν οποιαδήποτε δύο συστήματα μεταξύ τους με αξιόπιστο τρόπο, ένα πρωτόκολλο 
είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση. Κι επίσης ότι κάθε προμηθευτής λογισμικού που ισχυρίζεται 
την υλοποίηση ενός πρωτοκόλλου, ότι δεν ανάπτυξε μόνο την κατασκευή των μηνυμάτων, αλλά ότι 
ανάπτυξε κι όλους τους μηχανισμούς που απαιτούνται  από το πρωτόκολλο. 

 

Η εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου αρχικά φαίνεται απλή, αλλά σύντομα αφού 
ληφθούν υπόψη κάποιες εξαιρετικές καταστάσεις, εκτιμάται ότι η εφαρμογή ενός 
πρωτοκόλλου είναι ένα κουραστικό κι επίπονο εγχείρημα που δεν πρέπει να 
υποτιμηθεί. 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι αφ’ ενός το πρωτόκολλο Health Level 7 ορίζει πράγματι 
μηνύματα κι αφ΄ εταίρου όλους τους μηχανισμούς που απαιτούνται από τα peers για την ασφαλή 
ανταλλαγή μηνυμάτων. 

7.1.6 Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές 

Οι προηγούμενες παράγραφοι αυτού του κεφαλαίου παρείχαν πειστικά επιχειρήματα υπέρ μιας 
υποδομής ασύγχρονης ανταλλαγής πληροφοριών μέσω μηνυμάτων. Εν τούτοις δεν είναι η μόνη 
αρχιτεκτονική. Στην πραγματικότητα διάφοροι προμηθευτές και εμπειρογμώμονες θα έχουν τις 
επιφυλάξεις τους και θα προωθήσουν εναλλακτικές αρχιτεκτονικές. Η παράγραφος που ακολουθεί 
αριθμεί τις εναλλακτικές αρχιτεκτονικές που πιο συχνά προωθούνται. 

Η αρχιτεκτονική της κεντρικής βάσης δεδομένων 

Πολλοί ειδικοί πιστεύουν στην αρχιτεκτονική της μίας και μοναδικής βάσης δεδομένων. Αυτή η 
αρχιτεκτονική χαρακτηρίζεται από μια βάση δεδομένων στην οποία διατηρούνται όλες οι 
πληροφορίες. Καμία άλλη βάση, ούτε και η πιο μικρή, δεν αναπτύσσεται. Προφανώς μόνο οι 
επιχειρήσεις που έχουν βασίσει την λύση τους σε αυτήν την αρχιτεκτονική, την υποστηρίζουν. Και 
δεν είναι από τις μικρότερες επιχειρήσεις! Στην Ελλάδα οι προμηθευτές «ολοκληρωμένων» λύσεων 
αυτοματοποίησης συνηγορούν με αυτή την λύση. 

Αυτό που κάνει αυτήν την αρχιτεκτονική ελκυστική είναι η απλότητά της. Μπορεί να συνδυαστεί 
με την τεχνολογία web: μεγάλες βάσεις δεδομένων + server εφαρμογής + web server + “χαζές” 
front end εφαρμογές. Από την άποψη αυτή είναι μία αρχιτεκτονική πολύ της μόδας. 

Παρά την απλότητά της όμως η αρχιτεκτονική αυτή πάσχει από έναν αριθμό σαφών 
μειονεκτημάτων:    

 Δεν υπάρχει χώρος για άλλες εφαρμογές βασισμένες σε συστήματα βάσεων δεδομένων 

 Προκατέχει  την προσέγγιση του “καλύτερου του είδους” στον αυτοματισμό του 
νοσοκομείου 

 Προϋποθέτει μία κατάσταση «green-field» 
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Οι αρχιτεκτονικές κεντρικών συστημάτων βάσεων δεδομένων δεν σχεδιάστηκαν ποτέ έχοντας κατά 
νου την δυνατότητα σύνδεσης με άλλες εφαρμογές βασισμένες σε συστήματα βάσεων δεδομένων. 
Αυτό εισάγει ξεκάθαρα έναν τεχνικό κίνδυνο, δεδομένου ότι ένα αγορασμένο βοηθητικό σύστημα 
μπορεί σαν παρενέργεια της εισαγωγής του να επιφορτίσει αναπάντεχα την κεντρική βάση. Ο 
προμηθευτής ενός συστήματος βασισμένου στην αρχιτεκτονική της κεντρικής βάσης δεδομένων θα 
αποθαρρύνει ένθερμα την εισαγωγή άλλων εφαρμογών βασισμένων σε βάσεις. Θα χρησιμοποιήσει 
επιχειρήματα όπως: «δεν μπορούμε πλέον να εγγυηθούμε για την σωστή λειτουργία της βάσης 
δεδομένων» ή «ναι, γνωρίζουμε ότι  εκείνη η εφαρμογή γονατίζει την βάση πυροβολώντας την με 
τις πιο σύνθετες ερωτήσεις κάθε δευτερόλεπτο».  

Προφανώς με το πραγματικό φόβο βοηθητικά συστήματα τρίτων να διακινδυνεύσουν την 
ακεραιότητα και την απόδοση της κεντρικής βάσης δεδομένων, η στρατηγική αυτοματισμού 
επιλογή «το καλύτερο του είδους» είναι αδύνατη. Με «καλύτερο του είδους» εννοούμε το καλύτερο 
προϊόν για μια συγκεκριμένη εργασία. Για παράδειγμα, το καλύτερο εργαστηριακό πληροφοριακό 
σύστημα ή το καλύτερο σύστημα ημερήσιων διατάξεων μιας πολυκλινικής. 

Η αρχιτεκτονική της σύνδεσης στην κεντρική βάση δεδομένων 

Η αρχιτεκτονική αυτή στην πραγματικότητα υποθέτει αρχιτεκτονική μίας μοναδικής βάσης 
δεδομένων. Στην αρχιτεκτονική της σύνδεσης στην κεντρική βάση δεδομένων τα βοηθητικά 
συστήματα συνδέονται κατευθείαν στην κεντρική βάση (τις περισσότερες φορές χρησιμοποιώντας 
μια ODBC σύνδεση). Προμηθευτές βοηθητικών συστημάτων λογισμικού που δεν είναι 
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία ενδιάμεσων μηχανισμών (middle –ware) ασύγχρονων μηνυμάτων, 
συνηγορούν με αυτή την λύση. 

Αυτοί οι προμηθευτές λογισμικού υποστηρίζουν -κι όχι εξ ολοκλήρου λανθασμένα- ότι επειδή 
υπάρχει μόνο μία και μοναδική βάση δεδομένων της οποίας πρέπει να γνωρίζουν το σχήμα, δεν 
υπάρχει λόγος για μη κατ’ ευθείαν σύνδεση με την κεντρική βάση είτε για να εξάγουν δεδομένα απ΄ 
αυτήν είτε για να  εισάγουν. 

Ωστόσο η εισαγωγή τέτοιων βοηθητικών συστημάτων μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες 
στην απόδοση και στην σταθερότητα της βάσης δεδομένων. Αν η κεντρική βάση μπορεί να 
χειριστεί το φορτίο ή όχι, εξαρτάται αποκλειστικά από την φύση των βοηθητικών συστημάτων. Σαν 
συνέπεια η απόκτηση ενός βοηθητικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει και στην αναγκαστική 
αγορά ενός μεγαλύτερου υπολογιστή για να τρέξει επάνω του η κεντρική βάση δεδομένων. Επίσης 
χρειάζεται και η αγορά περισσοτέρων αδειών για να αυξηθεί ο αριθμός των επιτρεπόμενων 
ταυτόχρονων συνδέσεων σ΄αυτή. Ακόμη, δίνοντας σε  άλλα συστήματα πρόσβαση για διάβασμα – 
γράψιμο σε ουσιαστικά δεδομένα, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος για αλλοίωση των δεδομένων της 
βάσης. 

 

7.1.7 Αλγόριθμος αντιστοίχησης φακέλων ασθενών. 

Ο αλγόριθμος αντιστοίχησης φακέλων ασθενών ενεργοποιείται στους HL7 χειριστές μηνυμάτων 
(HL7 message handlers) στην ΥΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρης 
ανεξαρτητοποίηση του αλγόριθμου από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Ταυτόχρονα  η 
οποιαδήποτε σύνδεση καινούργιου νοσοκομείου δεν απαιτεί επιπρόσθετο κώδικα από πλευράς 
νοσοκομείου. 

Ο αλγόριθμος βασίζεται στα στοιχεία που παρέχει η κάθε βάση δεδομένων για τους ασθενείς. Τα 
στοιχεία των ασθενών μεταφέρονται με το τμήμα (segment)  PID του HL7 μηνύματος. Τα 
στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για να γίνει η ταυτοποίηση  ασθενών. 
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Πίνακας 72 Μερική περιγραφή πεδίων PID τμήματος 

Αριθμός 
πεδίου 

Περιγραφή 

2 Κωδικός ασθενή. Το πεδίο αυτό περιέχει τα εξής συστατικά (components) : ψηφίο ελέγχου 
(check digit) , σχήμα ψηφίου ελέγχου (check digit scheme) , κωδικός  υπηρεσίας ανάθεσης 
(assigning facility ID). Το πεδίο μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενο και κατ’ επέκταση μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για κωδικό ταυτότητας, κωδικό ΑΦΜ κλπ.  

5 Όνομα ασθενή. Το πεδίο αυτό περιέχει τα εξής συστατικά (components): επώνυμο , όνομα , 
μεσαία αρχικά ή όνομα , επίθεμα π.χ. JR , πρόθεμα π.χ. DR , βαθμός.  

7 Ημερομηνία γέννησης. 
8 Φύλο ασθενή. 
11 Διεύθυνση ασθενή.  Το πεδίο αυτό περιέχει τα εξής συστατικά (components) : οδός , άλλη 

τοποθεσία π.χ. περιοχή, πόλη , επαρχία , ταχυδρομικός κώδικας , χώρα , τύπος , άλλη 
περιγραφή. Το πεδίο μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενο μέχρι τρεις φορές. 

 

Περιγραφή αλγορίθμου : 

Στην βάση δεδομένων της ΥΠΕ υπάρχει ο πίνακας Patient ο οποίος περιέχει τα στοιχεία των 
ασθενών καθώς επίσης και ο πίνακας Id_mapping όπου αποθηκεύονται οι αντιστοιχίες κωδικών 
μεταξύ νοσοκομείων και ΥΠΕ. Αρχικά αυτοί οι πίνακες  είναι άδειοι. Όταν έρχονται μηνύματα 
που περιέχουν πληροφορία για τον ασθενή (PID τμήμα) η λογική επεξεργασία που ακολουθούν οι 
χειριστές μνημάτων είναι η εξής:  

 Ελέγχουμε εάν ο κωδικός ασθενή που βρίσκεται στο πεδίο 2 είναι καταχωρημένος στον 
πίνακα id_mapping για το συγκεκριμένο νοσοκομείο που έστειλε το μήνυμα. 

 Εάν είναι καταχωρημένο η αντιστοίχηση υπάρχει και δεν χρειάζεται επιπλέον 
επεξεργασία. 

 Εάν δεν είναι καταχωρημένο  επιλέγουμε από τον πίνακα id_mapping όλους τους 
καταχωρημένους ασθενείς από όλα τα αλλά νοσοκομεία (εκτός του νοσοκομείο το οποίο 
έστειλε το μήνυμα) . Επιλέγουμε επίσης και τα στοιχεία αυτών των ασθενών από τον 
πίνακα Patient.  

Για κάθε ένα αποτέλεσμα ελέγχουμε: 

 Εάν ο αριθμός ταυτότητας του ασθενή που περιγράφεται στο PID τμήμα είναι ίδιος με 
τον αριθμό ταυτότητας του ασθενή που είναι καταχωρημένος στο ΠΕΣΥ. Εάν είναι, η 
αντιστοίχηση έγινε και καταχωρούμε στον πίνακα Id_mapping τον κωδικό του ασθενή 
του νοσοκομείου που έστειλε το μήνυμα.  

 Εάν δεν βρεθεί ίδιος αριθμός ταυτότητας, ελέγχουμε εάν ο  αριθμός φορολογικού 
μητρώου του ασθενή που περιγράφεται στο PID τμήμα είναι ίδιος με τον αριθμό 
φορολογικού μητρώου του ασθενή που είναι καταχωρημένος στο ΠΕΣΥ. Εάν είναι, η 
αντιστοίχηση έγινε και καταχωρούμε στον πίνακα Id_mapping τον κωδικό του ασθενή 
του νοσοκομείου που έστειλε το μήνυμα.  

 Εάν δεν βρεθεί ίδιος αριθμός φορολογικού μητρώου ελέγχουμε το ονοματεπώνυμο, την 
ημερομηνία γέννησης και τον αριθμό τηλεφώνου (όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι ίδια) 
και επαναλαμβάνουμε την λογική αντιστοίχησης που προαναφέρθηκε στους 
προηγούμενους ελέγχους.  

 Εάν δεν βρεθεί αντιστοιχία για κανένα από τους ασθενείς σημαίνει ότι ο ασθενής 
εμφανίζεται πρώτη φορά. Δημιουργούμε μία καινούργια εγγραφή στον πίνακα 
Id_mapping. Καταχωρούμε  τον κωδικό του ασθενή που αναφέρεται  στο PID τμήμα 
ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε ένα καινούργιο κωδικό ΠΕΣΥ για τον συγκεκριμένο 
ασθενή.  Επίσης δημιουργούμε μία καινούργια εγγραφή στον πίνακα Patient η οποία 
περιέχει τα στοιχεία του ασθενή. 
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Ο αλγόριθμος επιτυγχάνει  100% την αντιστοίχηση εάν η πληροφορία για τον αριθμό δελτίου 
ταυτότητας ή για τον αριθμό φορολογικού μητρώου είναι καταχωρημένη σωστά στις βάσεις 
δεδομένων των νοσοκομείων.  

7.1.8 Ανάπτυξη ανταλλαγής πληροφοριών με HL7 

Η προσέγγιση που έγινε στο πιλοτικό έργο για να συνδεθούν ανόμοιες εφαρμογές 
χρησιμοποιώντας HL7, είναι τυπική για κάθε έργο που  χρησιμοποιεί HL7. Έτσι η δομή του 
έργου που περιγράφεται εδώ, μπορεί να προεκταθεί και σε άλλα έργα σύνδεσης εφαρμογών 
χρησιμοποιώντας HL7. Η ανάπτυξη επικοινωνίας μέσω του HL7 περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
βήματα: 

 Καθορισμός των γεγονότων και των δεδομένων του γεγονότος 
 Επιλογή των σωστών τύπων μηνυμάτων 

 Επέκταση των επιλεγμένων τύπων των μηνυμάτων (προαιρετικά) 

 Ορισμός του πρωτοκόλλου 
 Προσδιορισμός των παραμέτρων εφαρμογής 
 Αντιστοιχία των πεδίων μηνυμάτων στις στήλες του πίνακα 

 Αντιστοιχία των στηλών ενός πίνακα στα πεδία μηνυμάτων 

 Ανάπτυξη αποστολής μηνυμάτων  

 Ανάπτυξη επεξεργασίας εισερχομένων μηνυμάτων 

 Επιβεβαίωση και επικύρωση 

 

Παρακάτω περιγράφονται τα προαναφερθέντα βήματα με περισσότερες λεπτομέρειες. 

Καθορισμός των σχετικών γεγονότων και των δεδομένων του γεγονότος 

Προφανώς δύο συστήματα που δεν χρειάζονται τα δεδομένα το ένα του άλλου δεν έχουν την 
ανάγκη κάποιου μέσου για ν’ ανταλλάξουν πληροφορίες. Όταν σχεδιάζουμε είτε την επέκταση ενός 
υπάρχοντος συστήματος ή να στήσουμε ένα εντελώς νέο, θα δημιουργήσουμε πρώτα ένα μοντέλο 
δεδομένων που συντηρούνται από το σύστημα. Ανακαλύπτουμε ότι πολλά από τα δεδομένα στο 
μοντέλο παράγονται στην ουσία από συστήματα που ήδη υπάρχουν. Εάν αυτά τα υπάρχοντα 
συστήματα ήταν σε θέση να στείλουν τις πληροφορίες τους στο σύστημα χωρίς την ανθρώπινη 
παρέμβαση, πετυχαίνουμε ένα υψηλό επίπεδο αυτοματισμού. 

Μόλις προσδιορίσουμε τα δεδομένα που μπορούν να παρέχουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα, 
μπορούμε να αρχίσουμε ν’ αναζητούμε τους καταλληλότερους τύπους μηνυμάτων HL7. 

Επιλογή τύπων μηνυμάτων 

Το πρότυπο HL7 ορίζει έναν μεγάλο αριθμό μηνυμάτων. Κάθε μήνυμα μπορεί μεταφέρει 
δεδομένα που περιγράφουν ένα συγκεκριμένο γεγονός. Τα μηνύματα ομαδοποιούνται ‘θεματικά’ 
μαζί. Για παράδειγμα, υπάρχουν μηνύματα που περιγράφουν την εισαγωγή, την έξοδο και την 
μεταφορά των ασθενών, τα αποκαλούμενα μηνύματα ADT. 

Όταν κάνεις δύο εφαρμογές ν’ ανταλλάσσουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας HL7, το πρώτο 
πράγμα που πρέπει γίνει είναι η επιλογή του τύπου του μηνύματος που μπορεί να μεταφέρει όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζονται ν’ ανταλλαγούν. Στο πιλοτικό έχει επιλεγεί ένα υποσύνολο 
μηνυμάτων ADT. 

Επέκταση επιλεγμένων τύπων μηνυμάτων (προαιρετικά) 
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Η πραγματικότητα ενός κλινικού περιβάλλοντος είναι πολύ πολύπλοκη. Σαν συνέπεια είναι 
αδύνατο να καθοριστεί ένα αμετάβλητο σύνολο μηνυμάτων που να καλύπτει οποιαδήποτε ανάγκη 
του κλινικού περιβάλλοντος. Το πρότυπο HL7 αναγνωρίζει αυτή την συνέπεια με το να είναι ένα 
«ανοιχτό» πρωτόκολλο. Είναι ανοιχτό με την έννοια ότι είναι δυνατόν να ορίσεις τους δικούς σου 
τύπους μηνυμάτων, να επεκτείνεις τμήματα με συγκεκριμένα πεδία και με την προσθήκη νέων 
τύπων δεδομένων. 

 

Generic HL7 standard
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Σχήμα 91 Γενικό πρότυπο HL7 

 

Το παραπάνω σχέδιο παρουσιάζει πώς ένα γενικό πρότυπο HL7 μπορεί να εμπλουτιστεί με την 
επέκταση γενικών μηνυμάτων για να διαμορφωθεί ένα εθνικό HL7 πρότυπο. Σε ένα νοσοκομείο 
μπορεί να υπάρξουν συμβάντα που δεν μπορούν πλήρως να καλυφθούν από μηνύματα, οι τύποι των 
οποίων έχουν ορισθεί για εθνικό και γενικό επίπεδο. Υπάρχει ακόμα η περίπτωση τα δεδομένα που 
παράγονται από συγκεκριμένες εφαρμογές να μην μπορούν πλήρως να συμπεριληφθούν από 
οποιοδήποτε τύπο μηνύματος που ορίσθηκε σε υψηλότερο επίπεδο. 

Αυτή η δυνατότητα για επέκταση πρέπει να αντιμετωπιστεί με μεγάλη προσοχή. Ιδιόκτητες 
επεκτάσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν καχύποπτα και απαιτείται εκτενής αιτιολόγηση. Ο κίνδυνος 
που υπάρχει είναι ότι οι «ανάλαφροι» δημιουργοί δεν ενδιαφέρονται για την επαναχρησιμοποίηση 
των υπαρχόντων τύπων μηνυμάτων, αλλά απλά ορίζουν το δικό τους HL7 πρότυπο. Το μόνο 
πράγμα που το ιδιόκτητο  πρότυπο έχει κοινό με το γνήσιο HL7 πρότυπο, είναι η σύνταξη των 
μηνυμάτων. Μια επιβεβαίωση για τις αποκλίσεις των προτύπων μπορεί να βρεθεί σε εθνικές και 
περιφερειακές παραλλαγές. Είναι αρμοδιότητα ενός εθνικού θυγατρικού HL7 οργανισμού να 
εξειδικεύσει το αρχικό γνήσιο HL7 πρότυπο σε εθνικό πρότυπο και να απαιτήσει από τους 
παραγωγούς συστημάτων υγείας συμμόρφωση των προϊόντων τους με το εθνικό αυτό πρότυπο. 

Ορισμός του πρωτοκόλλου 

Πριν αναφερθούμε λεπτομερειακά στο πρωτόκολλο HL7, είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι 
ένα πρωτόκολλο και γιατί το χρειαζόμαστε. Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων 
ένα πρωτόκολλο γίνεται κατανοητό σαν: «μια ακολουθία ενεργειών που γίνονται από δύο 
συμμετέχοντες για να επιτύχουν ένα κοινό στόχο». Με το HL7 ο κοινός στόχος είναι η ανταλλαγή 
πληροφοριών έγκαιρα και αξιόπιστα. 

Τα βιβλία περί τηλεπικοινωνιών αφιέρωσαν ένα σημαντικό μέρος του περιεχομένου τους για να 
καθορίσουν τις ενέργειες ενός πρωτοκόλλου και με ποια σειρά θα εκτελούνται τα βήματα για να 
φθάσουν στο στόχο της ανταλλαγής πληροφοριών. Επίσης τα βιβλία αυτά εισάγουν έννοιες όπως 
τα «finite state machine» και τα διαγράμματα ακολουθίας ενεργειών για να είναι σε θέση να 
περιγράψουν τα πρωτόκολλα. Στην ουσία εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα πρωτόκολλο 
προχωρά πέρα από την σύνθεση ενός μηνύματος και την αποστολή του σε έναν αποδέκτη. 
Χρειαζόμαστε τα πρωτόκολλα για να διασφαλίσουμε ότι τα αποσταλθέντα μηνύματα φθάνουν 
άθικτα και στη σωστή σειρά χωρίς παραλείψεις και διπλότυπα. 
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Επίσης το HL7 ορίζει ένα πρωτόκολλο για την αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων με την μορφή 
ενός ή περισσοτέρων HL7 μηνυμάτων. Από την στιγμή που το πρωτόκολλο HL7 ορίστηκε στο 
επίπεδο 7 του ISO / OSI μοντέλου (επίπεδο εφαρμογών) το οποίο προϋποθέτει μία αξιόπιστη 
δίοδο επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων, καθορίζει μόνο ενέργειες που εξασφαλίζουν ότι 
κανένα διπλότυπο των μηνυμάτων δεν έχει σταλεί ή ότι μηνύματα δεν παραλείπονται και ότι ο 
αποστολέας είναι σίγουρος ότι ο παραλήπτης έχει επεξεργαστεί το μήνυμα επιτυχώς. Ο 
αναγνώστης παραπέμπεται στο πρότυπο HL7 (κεφάλαιο 2, Control/Query) για έναν ακριβή 
ορισμό του πρωτοκόλλου του HL7 προτύπου. 

Στο πρότυπο HL7 έγινε μία διάκριση μεταξύ της κατάστασης όπου ο παραλήπτης ενός μηνύματος 
αναγνωρίζει την παραλαβή του μηνύματος και αυτή της επιτυχής επεξεργασίας του μηνύματος. 
Στην πρώτη περίπτωση ο παραλήπτης στέλνει πίσω μια επιβεβαίωση  «αποδοχής», ενώ στην 
δεύτερη περίπτωση ο παραλήπτης στέλνει πίσω μια επιβεβαίωση «εφαρμογής». 

Οι περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιούν επιβεβαίωση «εφαρμογής». Γνωστοποιούν το στάδιο 
ολοκλήρωσης της επεξεργασίας του μηνύματος στον αποστολέα του. Βασισμένος στο στάδιο 
ολοκλήρωσης ο αποστολέας θα αποφασίσει αν πρέπει να ξαναστείλει το μήνυμα ή αν μπορεί ν’ 
αρχίσει με την αποστολή του επόμενου μηνύματος. 

Η αρχή της αποστολής πίσω επιβεβαίωσης με πληροφορίες βασισμένες στα αποτελέσματα της 
επεξεργασίας του μηνύματος είναι θεμελιώδης για την αξιόπιστη ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα 
σε δύο εφαρμογές που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω σύνδεσης δικτύου. Γι’ αυτό πρέπει να 
υπάρχει η προϋπόθεση ότι όλες οι εφαρμογές που υποστηρίζουν το HL7 να είναι ικανές να 
«τρέχουν» το πρωτόκολλο HL7 με την επιβεβαίωση «εφαρμογής». 

Η επιβεβαίωση «αποδοχής» προορίζεται για συστήματα που παρέχουν στις εφαρμογές 
διευκολύνσεις και μέσα για αποθήκευση και προώθηση. Μια άλλη πρακτική εφαρμογή της 
μεθόδου επιβεβαίωσης «αποδοχής» συναντάμε όταν μία εφαρμογή στέλνει μηνύματα σε τμήματα. 
Για παράδειγμα ένα εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα που στέλνει μία σειρά εργαστηριακών 
αποτελεσμάτων. Το σύστημα παραλήπτης αποθηκεύει πρώτα προσωρινά το μήνυμα σε σταθερή 
μνήμη, εκδίδοντας επιβεβαίωση αποδοχής μετά την επιτυχή αποθήκευση του μηνύματος. Η 
πραγματική επεξεργασία του μηνύματος μπορεί να πραγματοποιηθεί στον συνηθισμένο ρυθμό με 
τον οποίο η εφαρμογή παραλήπτης είναι ικανή να επεξεργαστεί τα μηνύματα. 

Το HL7 Communication Center middle-ware της TST που χρησιμοποιήθηκε στο πιλοτικό, 
παρέχει την υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης (buffering) των εισερχομένων μηνυμάτων και 
εκτελεί επιβεβαίωση «αποδοχής» εκ μέρους των εφαρμογών παραλήπτες. Παράλληλα το  HL7CC 
middle-ware στέλνει το μήνυμα στην εφαρμογή παραλήπτη η οποία  με τον δικό της ρυθμό 
μπορεί να επεξεργαστεί το μήνυμα και στέλνει το HL7CC πίσω επιβεβαίωση «εφαρμογής» χωρίς 
να χρειάζεται o παραλήπτης να γνωρίζει τίποτε γι΄ αυτήν. 

Το HL7 πρότυπο καθορίζει μια πολύ σημαντική προσθήκη στο βασικό πρωτόκολλο. Η προσθήκη 
αυτή είναι η «αριθμητική ακολουθία». Όταν η αριθμητική ακολουθία είναι ενεργή, ο αποστολέας 
θα καταχωρήσει έναν αριθμό ακολουθίας σε κάθε μήνυμα που στέλνει. Μόνο μετά την παραλαβή 
επιβεβαίωσης για το τελευταίο μήνυμα που στάλθηκε θ’ αυξήσει τον αριθμό ακολουθίας κατά ένα. 
Ο παραλήπτης διατηρεί τον δικό του αριθμό ακολουθίας. Συγκρίνει τον αριθμό ακολουθίας ενός 
ληφθέντος μηνύματος με τον δικό του αριθμό. Με αυτόν τον τρόπο ο παραλήπτης μπορεί να 
εντοπίσει αν κάποιο μήνυμα έχει παραληφθεί ή αν στάλθηκε δύο φορές από τον αποστολέα. Η 
αριθμητική ακολουθία κάνει το πρωτόκολλο HL7 ανθεκτικό απέναντι στη διακοπή της σύνδεσης 
επικοινωνίας μεταξύ εφαρμογής αποστολέα και παραλήπτη. Ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους 
σχεδόν όλοι οι εθνικοί οργανισμοί του HL7 στην Ευρώπη συνιστούν ένθερμα την χρήση της 
αριθμητικής ακολουθίας. 

Συνιστάται όλες οι εφαρμογές που συνδέονται μέσω δικτύου να χρησιμοποιούν άνευ όρων την 
επιβεβαίωση «εφαρμογής» και το πρωτόκολλο αριθμητικής ακολουθίας. Αυτά εγγυώνται την 
παράδοση των μηνυμάτων στη σωστή σειρά, χωρίς διπλότυπα και χωρίς παραλείψεις. 
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Μόλις υπάρξει συμφωνία για το πρωτόκολλο επ’ αυτού μεταξύ μιας εφαρμογής αποστολέα και μιας 
παραλήπτη, τότε το πρωτόκολλο μπορεί να αναπτυχθεί. Πάλι η  χρήση ενός middle-ware HL7, 
όπως το HL7CC που χρησιμοποιήθηκε στο πιλοτικό, απαλλάσσει τους κατασκευαστές εφαρμογών 
από το να  «χτίσουν» και το HL7 πρωτόκολλο στις εφαρμογές τους. Το HL7 middle-ware θα 
εκτελέσει το πρωτόκολλο εκ μέρους των εφαρμογών. 

 

 

Προσδιορισμός των παραμέτρων εφαρμογής 

Στο πρότυπο HL7 ένας αριθμός στοιχείων είναι διαμορφώσιμα και μερικές φορές κάποια μη 
διαμορφώσιμα χρειάζεται να χειρίζονται σαν διαμορφώσιμα. Για παράδειγμα the delimeters, οι 
χαρακτήρες που καθορίζουν την δομή ενός μηνύματος, μπορούν να επιλεγούν ελεύθερα. Από την 
άλλη πλευρά το πρότυπο HL7 προσδιορίζει ρητά ότι κάθε τμήμα ενός μηνύματος χρειάζεται να 
τελειώνει με ένα χαρακτήρα επιστροφής μεταφοράς. Στην πρακτική εφαρμογή αυτό χρειάζεται να 
είναι διαμορφώσιμο, δεδομένου ότι πολλοί προγραμματιστές χρησιμοποιούν απλά το νέο 
χαρακτήρα της πλατφόρμας στην οποία τρέχουν οι εφαρμογές τους. Στα Microsoft Windows μία 
νέα γραμμή είναι η επιστροφή μεταφοράς που ακολουθείται από μία γραμμή τροφοδοσίας, στα 
συστήματα Unix και Linux η νέα γραμμή είναι απλώς ένας χαρακτήρας τροφοδοσίας. Μία 
παρανόηση μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη, ποιος χαρακτήρας προσδιορίζει το τέλος 
του τμήματος, είναι ήδη αρκετό για να καταστήσει την επικοινωνία αδύνατη. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα προς επίλυση είναι ποιό ‘lower layer protocol’ να χρησιμοποιείται. 
Το πρότυπο HL7 δεν καθορίζει την δομή του ‘πρωτοκόλλου μονάδων δεδομένων’ (Protocol Data 
Units PDU), που θα περιέχουν τα μηνύματα HL7. Υπάρχει εντούτοις μια σύσταση για μια 
συγκεκριμένη δομή PDU. Αυτή η σύσταση ονομάζεται ‘minimal LLP’. Αν και το ‘minimal LLP’ 
έχει ευρέως υιοθετηθεί, υπάρχουν ακόμη πολλές εφαρμογές και περιοχές που χρησιμοποιούν ένα 
‘proprietary LLP’. 

HL7 messages are enclosed by special characters to form a block. The format is as follows. 
 <SB>dddd<EB><CR> 
<SB> = Start Block character ( 1 byte ). ASCII <VT>, i.e., <0x0B> 
dddd = Data ( varable number of bytes ). This is the HL7 data content of the block. The data can 
contain any displayable ASCII characters and the carriage return character, <CR>. 
<EB> = End Block character (1 byte). ASCII <FS>, i.e., <0x1C>. 
<CR> = Carriage Return ( 1 byte ). The ASCII carriage return character, i.e., <0x0D>. 

Όταν δύο εφαρμογές επικοινωνούν μέσω σύνδεσης δικτύου, η χρήση οποιουδήποτε LLP είναι 
υποχρεωτική. Αυτό είναι μια συνέπεια του γεγονότος ότι το πρότυπο HL7 δεν παρέχει ένα ειδικό 
τμήμα για τον τερματισμό του μηνύματος, όπως στην περίπτωση του προτύπου EDIFACT. 
Παλαιότερα όταν η ανταλλαγή των μηνυμάτων γινόταν με την χρήση αρχείων, το τέλος του file 
marker καθόριζε το τέλος του τελευταίου μηνύματος. Με μια σύνδεση δικτύου δεν υπάρχει κάτι 
όπως τέλος του file marker. Σε μια σύνδεση δικτύου πρέπει μια ακολουθείσα σειρά οκτάδων του 
PDU να καθορίζει το τέλος του μηνύματος που περιλαμβάνεται στο PDU. 

Η χρήση του LLP πρέπει να ενισχυθεί όπου είναι δυνατόν. Έχοντας εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν το LLP θα μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος των προβλημάτων επικοινωνίας και η 
καθυστέρηση που προκαλείται από αυτά τα προβλήματα. 

Αντιστοιχία των πεδίων μηνυμάτων στις στήλες του πίνακα 

Τα περισσότερα πληροφοριακά συστήματα αποθηκεύουν τα δεδομένα σε βάση δεδομένων που 
συντηρείται από ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων. Τα δεδομένα 
αποθηκεύονται σε έναν ή περισσότερους πίνακες. Όταν τα δεδομένα πρέπει να σταλούν σε μια 
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άλλη εφαρμογή, το πληροφοριακό σύστημα θα συνθέσει ένα HL7 μήνυμα με δεδομένα που 
πάρθηκαν από έναν ή περισσότερους πίνακες της βάσης δεδομένων της εφαρμογής. Το διάγραμμα 
παρακάτω δείχνει πως  συγκεκριμένες τιμές στηλών μιας σειράς αποθηκεύονται σε συγκεκριμένα 
πεδία των μηνυμάτων. 

Table

Message

 
Σχήμα 92 Αντιστοίχηση στηλών βάσης δεδομένων σε μέρη μηνύματος 

Η αντιστοιχία των στηλών του πίνακα στα πεδία μηνυμάτων δεν είναι ασήμαντη, επειδή η δομή της 
βάσης δεδομένων βασίζεται σε πίνακες με στήλες και γραμμές, όπου οι τιμές στήλης μιας γραμμής 
θεωρείται ατομική. Η δομή του μηνύματος HL7 βασίζεται σε πεδία με επαναλαμβανόμενες τιμές, 
όπου κάθε τιμή μπορεί να είναι ένα σύνολο ενός πιο στοιχειώδους τύπου δεδομένων. Η 
προδιαγραφή της αντιστοιχίας των στηλών του πίνακα σε πεδίο μηνύματος εξυπηρετεί ως εισαγωγή 
για το τεχνικό σχέδιο της παραγωγής του μηνύματος και του module αποστολής. 

Η πρακτική έχει δείξει ότι η αντιστοιχία των στηλών του πίνακα σε πεδία μηνυμάτων δεν είναι 
δυνατή με εργαλεία. Όλα τα εργαλεία βασίζονται σε μια απλοποιημένη θεώρηση δημιουργίας της 
αντιστοιχίας. Για παράδειγμα δεν επιτρέπουν τιμές στηλών από διαφορετικές σειρές να γίνουν οι 
επαναλαμβανόμενες τιμές ενός μοναδικού πεδίου στο μήνυμα. Ένα ισχυρό API που επιτρέπει την 
εύκολη σύνθεση μηνύματος από τον προγραμματιστή εφαρμογών είναι πολύ παραγωγικότερο από 
την χρήση τέτοιων εργαλείων αντιστοιχίας. 

Αντιστοιχία των στηλών ενός πίνακα στα πεδία μηνυμάτων 

Το σύστημα που παραλαμβάνει τα μηνύματα από το σύστημα αποστολής πρέπει να εξαγάγει τα 
δεδομένα από τα πεδία των εισερχομένων μηνυμάτων και να τα αποθηκεύσει σε έναν ή 
περισσότερους πίνακες της βάσης του. Το σύστημα παραλαβής χρειάζεται μια αντιστοιχία από το  
πεδίο μηνύματος σε τιμές στήλης σειρών για να αποθηκεύσει σε έναν ή περισσότερους πίνακες. 

Η αντιστοιχία από πεδίο μηνύματος σε στήλες πινάκων είναι σπάνια ακριβής με την αντίστροφη 
αντιστοιχία από στήλες πίνακα σε πεδία μηνυμάτων, επειδή η βάση δεδομένων του συστήματος 
παραλαβής έχει διαφορετική δομή. Η προδιαγραφή της αντιστοιχίας από τα πεδία σε στήλες 
βάσης δεδομένων είναι η εισαγωγή για την ανάπτυξη του λογισμικού  χειρισμού μηνυμάτων. 

Επίσης η πρακτική εφαρμογή απέδειξε ότι ένα ισχυρό API για τον χειρισμό εισερχομένων 
μηνυμάτων, είναι πιο παραγωγικό από τα εργαλεία που υποστηρίζουν την αντιστοιχία των πεδίων 
μηνυμάτων στις στήλες. Αυτά τα εργαλεία αγνοούν την «έννοια» του λανθασμένου συνταιριάσματος 
μεταξύ της όψης των δεδομένων του συστήματος διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων και της 
ιεραρχικής όψηςτων HL7δεδομένων. 

Ανάπτυξη αποστολής μηνυμάτων 

Μόλις γίνουν γνωστά τα βρεθέντα τα συστατικά των προηγούμενες δραστηριοτήτων ότι μπορεί να 
αναπτυχθεί η αποστολή μηνύματος. Η ανάπτυξη της σύνθεσης και αποστολής μηνύματος HL7 δεν 
διαφέρει πολύ από άλλα έργα ανάπτυξης λογισμικού. Παρ΄ όλα αυτά μπορούν να γίνουν ορισμένες 
παρατηρήσεις. Καταρχήν η επιβολή της ακολούθησης του προτύπου HL7 όσο το δυνατόν πιο 
αυστηρά μειώνει τον κίνδυνο να πρέπει να ξανά αναπτυχθεί ολόκληρη η επικοινωνία με HL7 
μηνύματα ξανά και ξανά. Η χρήση modules COTS, που επιτρέπουν την εύκολη σύνθεση HL7 
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links, όπως το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στο πιλοτικό, μειώνει σημαντικά τον χρόνο 
ανάπτυξης για την σύνθεση του μηνύματος και αυξάνει το επίπεδο συμμόρφωσης των 
συγκροτημένων μηνυμάτων στο πρότυπο HL7. Τελικά η χρήση προϊόντων HL7 middle-ware όχι 
μόνο ανακόπτουν την ανάγκη για ανάπτυξη ολοκλήρου του HL7 πρωτοκόλλου, (υπενθυμίζουμε το 
τμήμα του HL7  προτύπου που υπαγορεύει τα βήματα  που πρέπει ν’ ακολουθήσουν αποστολέας 
και παραλήπτης για την επιτυχή ανταλλαγή πληροφοριών) αλλά το middle-ware παρέχει ένα 
επίπεδο ευρωστίας και ανθεκτικότητας, που ποτέ δεν μπορεί να παραδοθεί από έναν 
προγραμματιστή εφαρμογών που έχει περιορισμένο προϋπολογισμό και χρόνο στην διάθεσή του. 
Το κεφάλαιο που αναφέρεται στην συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δείχνει πως το HL7 middle-ware 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλεονεκτικά για να μειωθεί η πολυπλοκότητα της εργασίας της 
ανάπτυξης της σύνθεσης μηνυμάτων και του λογισμικού αποστολής. 

Ένα σημαντικό θέμα το οποίο ήδη συζητήθηκε στο κεφάλαιο της θεμελιώδους αρχιτεκτονικής 
είναι πως τα δεδομένα που πρέπει να ανταλλαγούν, μπορούν να εξαχθούν από την βάση δεδομένων 
του συστήματος αποστολής. Σε πολλές περιπτώσεις η πραγματική εφαρμογή δεν μπορεί ή δεν 
επιτρέπεται να αλλάξει και δίνεται στην βάση δεδομένων μόνο πρόσβαση για ανάγνωση, με την 
προϋπόθεση ότι το λογισμικό αποστολής μηνυμάτων δεν θα επιβαρύνει το σύστημα της βάσης μ’ 
ένα σημαντικό φορτίο. 

Μέρος του τεχνικού σχεδίου σε αυτή την φάση είναι μια προδιαγραφή του πώς τα δεδομένα θα 
εξαχθούν από την βάση. Αυτό είναι: μια προδιαγραφή του μηχανισμού πρόσβασης για παράδειγμα 
ODBC, JDBC και οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των δεδομένων. 

Επίσης η φύση της εφαρμογής αποστολής και παραλαβής υπαγορεύει πόσο συχνά η βάση 
δεδομένων του συστήματος αποστολής χρειάζεται να ρωτηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ανταλλαγή των δεδομένων σε ‘πραγματικό χρόνο’. Σε πραγματικό χρόνο δεν σημαίνει πολύ 
γρήγορα, αλλά αρκετά γρήγορα για να επιτρέψει στο σύστημα παραλαβής να διατηρεί ανά πάσα 
στιγμή μια ακριβή εικόνα της πραγματικότητας, στην οποία λειτουργεί το σύστημα παραλαβής. 

Ανάπτυξη επεξεργασίας εισερχομένων μηνυμάτων 

Το λογισμικό βασισμένο στην αντιστοιχία πεδίων μηνυμάτων σε στήλες κατασκευάστηκε ως τμήμα 
της εφαρμογής παραλήπτης που εξάγει τα δεδομένα από τα πεδία του μηνύματος και τα 
αποθηκεύει στην βάση δεδομένων της εφαρμογής παραλήπτης. Για κάθε επιλεγμένο τύπο 
μηνύματος πρέπει να δημιουργηθεί ένα λογισμικό module που χειρίζεται τα εισερχόμενα 
μηνύματα του συγκεκριμένου τύπου. 

Για κάθε λαμβανόμενο μήνυμα, η υποδοχή και η κατάσταση επεξεργασίας θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ως τμήμα του πρωτοκόλλου μεταξύ της εφαρμογής αποστολής και παραλαβής. Εδώ 
το HL7 middleware, όπως το HL7CC που χρησιμοποιήθηκε στο πιλοτικό, παρέχει εκτενή 
υποστήριξη. Παρέχει ένα API χειρισμού μηνύματος, μέσω του οποίου τα δεδομένα μπορούν να 
εξαχθούν εύκολα. Επίσης αυτό το middleware αναλαμβάνει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου. 

Επιβεβαίωση και επικύρωση 

Μόλις δημιουργηθεί όλο το λογισμικό, πρέπει να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία της HL7 σύνδεσης, 
μεταξύ των εφαρμογών αποστολής και παραλαβής. Μετά τον έλεγχο μονάδος και ενοποίησης του 
λογισμικού, έλεγχοι λειτουργίας γίνονται στο EDP τμήμα του νοσοκομείου για την σωστή 
λειτουργία της σύνδεσης. 

Για κάθε τύπο μηνύματος δημιουργείται ένας αριθμός αντιπροσωπευτικών μηνυμάτων, που 
αντιπροσωπεύει ένα πραγματικό γεγονός. Επειδή όλα τα μηνύματα περιέχουν γνωστά δεδομένα, 
επιθεωρούνται τα περιεχόμενα  της βάσης δεδομένων παραλαβής για να επιβεβαιωθεί ότι τα 
μηνύματα που στάλθηκαν επεξεργάστηκαν σωστά. 

Επίσης ένας αριθμός ελέγχων μή-λειτουργίας εκτελέστηκαν. Ένας έλεγχος πίεσης επιδεικνύει ότι η 
σύνδεση μπορεί να ανταπεξέλθει σ’ έναν μεγάλο αριθμό μηνυμάτων που έχουν ανταλλαγεί σε μικρό 
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χρονικό διάστημα. Επιβεβαιώνονται οι καταστάσεις σφάλματος, για παράδειγμα το σύστημα 
βάσης δεδομένων της εφαρμογής παραλήπτης δεν τρέχει. 

Ένα σχέδιο ελέγχου σύνδεσης πρέπει να γραφτεί περιέχοντας τις προδιαγραφές όλων των ελέγχων 
που πρέπει να εκτελεστούν για να αποδειχθεί η σωστή λειτουργία της σύνδεσης. 

Το σχέδιο ελέγχου σύνδεσης τουλάχιστον περιέχει: έναν αριθμό σχεδίων test case για κάθε 
μήνυμα που μπορεί να ανταλλαγεί μεταξύ των εφαρμογών, ένα αριθμό test cases «εχθρικών 
καταστάσεων», stress tests και prolonged tests. Προφανώς μια υλοποίηση διασύνδεσης γίνεται 
αποδεκτή μόνο όταν όλα τα test cases αποτυχαίνουν να αποδείξουν λάθη στην ανάπτυξη. 

7.1.9 Ανάλυση κινδύνων 

Οι κίνδυνοι που απαντώνται χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: ποιότητας δεδομένων, τεχνικοί, 
οργανωτικοί.  

Οι κίνδυνοι της ποιότητας δεδομένων έχουν να κάνουν 
με την ποιότητα της βάσης δεδομένων με την οποία 
γίνεται η σύνδεση, αν δεν έχει τα σωστά δεδομένα ή αν 
είναι ανοργάνωτα ριγμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε τα 
αναγκαία δεδομένα να μην μπορούν να εξαχθούν απ’ 
αυτή.  

Οι τεχνικοί κίνδυνοι είναι όλοι αυτοί που έχουν να 
κάνουν με τεχνικά προβλήματα, όπως η πρόσβαση στη βάση δεδομένων να μην είναι δυνατή ή η 
απουσία μέσων επικοινωνίας.  

Οι οργανωτικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους και τους οργανισμούς 
που δημιουργούν εμπόδια στην  υλοποίηση ενός συστήματος. Για παράδειγμα το προσωπικό με 
ικανότητες να μην είναι παρόν ή ν’ αποφεύγει να πάρει αποφάσεις 

Πίνακας 73 Κίνδυνοι ποιότητας δεδομένων 

Κίνδυνος Περιγραφή Συναντήθηκε 

 Έλλειψη σχήματος 
βάσης δεδομένων με 
σχόλια 

Δεν υπάρχει καθόλου σχήμα της βάσης δεδομένων με σχόλια. 
Η έλλειψη ενός περιεκτικού σχήματος βάσης δεδομένων, 
μειώνει σημαντικά την πιθανότητα επιτυχούς αντίστροφης 
μηχανικής (reverse engineering) του σχήματος της βάσης 
δεδομένων. 

ΟΧΙ 

 Το περιεχόμενο της 
βάσης δεδομένων δεν 
είναι «μεταφράσιμο» 

Υπάρχει σχήμα βάσης δεδομένων αλλά τα ονόματα που 
χρησιμοποιούνται στο σχήμα είναι ασαφή ή διφορούμενα. 
Επίσης οι σχέσεις δεν έχουν καθοριστεί με σαφήνεια  

ΟΧΙ 

 Οι πίνακες της βάσης 
δεδομένων δεν 
χρησιμοποιήθηκαν όπως 
περιγράφονται στο 
σχήμα της βάσης. 

Η χρήση του πίνακα της βάσης δεδομένων 
απομακρύνθηκεαπό τον σκοπό του αρχικού σχεδιασμού. Με 
άλλα λόγια οι στήλες περιέχουν τιμές, που λογικά δεν θα 
έπρεπε να είναι εκεί ή δεν μπορεί να δοθεί εξήγηση για την 
παρουσία τους εκεί. 

ΟΧΙ 

 Οι στήλες κειμένου 
χρησιμοποιήθηκαν για 
την καταχώρηση 
δομημένων δεδομένων 
με ένα an ad hoc τρόπο 

Σε πολλές περιπτώσεις χρήστες πληροφοριακών συστημάτων 
αρχίζουν να χρησιμοποιούν στήλες κειμένου για να 
καταχωρήσουν δομημένα δεδομένα που δεν μπορούν να τα 
αποθηκεύσουν στην βάση όπως είναι τώρα. Το σχήμα βάσης 
δεδομένων θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί για να καλύψει τις 
πληροφοριακές ανάγκες, άλλά δεν ενημερώθηκε. 

ΟΧΙ 

 Στήλες 
χρησιμοποιήθηκαν για 
να αποθηκεύσουν τιμές 
τύπου διαφορετικού από 
τον τύπο των στηλών. 

Ειδικές στήλες, βασισμένες σε κείμενο, μπορούν να περιέχουν 
πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, τιμές ημερομηνίας / ώρας, 
τιμές boolean, αριθμητικές τιμές κτλ, για τις οποίες το 
σύστημα βάσης δεδομένων προσφέρει τους κατάλληλους 
τύπους δεδομένων. 

ΟΧΙ 

Technical

Data quality

Organisational

Σχήμα 93 Ανάλυση Κινδύνων 
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Κίνδυνος Περιγραφή Συναντήθηκε 
 Ασύμβατη χρήση 
enumerable   τύπων 
δεδομένων 

Ειδικά ν’ αναφερθούμε, πίνακες όπως COUNTRY, CITY 
τιμές όπως «Greece», «greece», «GREECE» αντιπροσωπεύουν 
όλες την χώρα Greece. 

ΟΧΙ 

Απαιτούμενα δεδομένα 
δεν παρουσιάζονται  

Δεδομένα, που σύμφωνα με το σχήμα της βάσης, έπρεπε να 
είναι εκεί (ΟΧΙ ΜΗΔΕΝ), δεν είναι εκεί. Το σχήμα της βάσης 
δεδομένων δεν απεικονίζει με σαφήνεια την τρέχουσα δομή 
της βάσης. 

ΟΧΙ 

 Προβλήματα 
κωδικοποίησης 
καθορισμένων 
χαρακτήρων. 

Υπάρχουν προβλήματα με την κωδικοποίηση χαρακτήρων στη 
βάση δεδομένων. ΟΧΙ 

Πίνακας 74 Τεχνικοί κίνδυνοι 

Κίνδυνος Περιγραφή Συναντήθηκε 

Ιδιόμορφο λειτουργικό 
σύστημα 

Το σύστημα βάσης δεδομένων τρέχει σε ένα ιδιόμορφο 
λειτουργικό σύστημα (π.χ Όχι Windows, Linux, Unix, or 
VMS) 

ΟΧΙ 

Μη προσβάσιμη βάση  Είναι αδύνατη η πρόσβαση στην βάση. ΝΑΙ 

Εξωτικό πρωτόκολλο 
επικοινωνίας 

Η πλατφόρμα στην οποία τρέχει η βάση δεδομένων μπορεί να 
συνδεθεί μέσω ενός πρωτοκόλλου επικοινωνίας, όχι όμως με 
το  TCP/IP. 

ΟΧΙ 

Εξωτική πρόσβαση στην 
βάση δεδομένων 

Η πρόσβαση στην βάση δεδομένων απαιτεί ασυνήθιστο 
λογισμικό. ΝΑΙ 

LAN μη προσπελάσιμο Το LAN (δίκτυο) επάνω στο οποίο συνδέεται το πιλοτικό 
σύστημα δεν είναι προσπελάσιμο από έξω  ΝΑΙ 

 Ασταθές ή αποτυχημένο 
υπολογιστικό περιβάλλον 

Το υπολογιστικό περιβάλλον είναι ασταθές ή αποτυχημένο 
προκαλώντας την δυσλειτουργία του πιλοτικού συστήματος. ΟΧΙ 

Πίνακας 75 Οργανωτικοί κίνδυνοι 

Κίνδυνος Περιγραφή Συναντήθηκε 
 Έλλειψη ικανού 
προσωπικού 

Το προσωπικό του EDP τμήματος δεν διαθέτει τις 
απαραίτητες γνώσεις για την επίλυση των προβλημάτων. ΝΑΙ 

 Έλλειψη συνεργασίας 
των ανθρώπων  Απροθυμία συνεργασίας των ατόμων της οργάνωσης. ΟΧΙ 

 Κανόνες και 
διαδικασίες 

Οι κανόνες και οι διαδικασίες δημιουργούν  εμπόδιο ή 
καθυστερούν την πρόοδο. ΝΑΙ / ΟΧΙ 

Έλλειψη 
αποφασιστικότητας 

 Δεν υπάρχουν άτομα που να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες 
συμβάλουν στην πρόοδο του έργου. ΟΧΙ 

 Έλλειψη υποστήριξης 
από τους προμηθευτές 
λογισμικού 

Προμηθευτές λογισμικού των οποίων η βοήθεια χρειάζεται, 
αλλά την αρνούνται. ΟΧΙ 

 Υπονόμευση των 
προμηθευτών 
λογισμικού 

Οι προμηθευτές λογισμικού υπονομεύουν το έργο από το 
εμπορικό ενδιαφέρον. ΟΧΙ 

 

7.2 Έργα ΟΠΣΥ στην Ελλάδα 

Το προτεινόμενο μοντέλο αξιοποιήθηκε από τη Κοινωνία της Πληροφορίας κατά τη φάση του 
σχεδιασμού των έργων ΟΠΣΥ που χρηματοδοτήθηκαν για υλοποίηση από το 3ο Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης και το ΕΠ. Κοινωνίας της Πληροφορίας.. Η Κοινωνία της Πληροφορίας 
σύναψε 15 προγραμματικές συμφωνίες με αντίστοιχες υγειονομικές περιφέρειες, εκ των οποίων 
καρποφόρησαν οι 13. Μαζί με το έργο Φίλιππος το μοντέλο επεκτάθηκε σε 87 νοσοκομεία, 100 
κέντρα υγείας και περίπου 12.000 τελικούς χρήστες! 
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7.2.1 Η κατάσταση ΠΡΙΝ τα έργα αυτά 

7.2.1.1 Εισαγωγή / Σύνοψη αρχικής κατάστασης 

Η πολιτική για την εφαρμογή των ΤΠΕ στον χώρο της υγείας έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση 
της σύγχρονης τεχνολογίας για την υποστήριξη της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης στο χώρο της 
υγείας και πρόνοιας στην Ελλάδα, μέσα από την δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και 
εφαρμογών πληροφορικής. Ειδικότερα, στόχος του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Κοινωνία 
της Πληροφορίας είναι η οργάνωση, υλοποίηση και αποτελεσματική λειτουργία ενός 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού περιβάλλοντος ταχείας και ασφαλούς πρόσβασης στην 
πληροφορία και στη γνώση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων 
πόρων. 

Η προσπάθεια ανάπτυξης της χρήσης εφαρμογών ΤΠΕ στο χώρο της Υγείας της χώρας μας 
άρχισε με τα ΜΟΠ και συνεχίστηκε με τα έργα του Β' ΚΠΣ. Κεντρικό σημείο αναφοράς 
αποτέλεσε η προσπάθεια για εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων στα Νοσοκομεία της χώρας. 
Ειδικότερα την εποχή έναρξης του Γ΄ΚΠΣ ίσχυαν τα ακόλουθα:  

 Το 80% των Νοσοκομείων διέθετε Τμήμα (και όχι Διεύθυνση) Πληροφορικής & 
Οργάνωσης. Τα τμήματα όμως αυτά ήταν σε πολύ μικρό ποσοστό επαρκώς στελεχωμένα 
και εν δυνάμει αποτελούσαν το βασικό κέντρο ανάπτυξης της πληροφορικής στα 
Νοσοκομεία.  

 Η αναλογία σταθμών εργασίας ανά Νοσοκομείο ήταν κατά μέσο όρο 25:1. Η αναλογία 
αυτή ήταν κατά πολύ αυξημένη στη περίπτωση των Νοσοκομείων άνω των 300 κλινών 
(80:1), ενώ δραματικά μειωμένη για μικρά Νοσοκομεία (συνήθως Περιφερειακά) κάτω 
των 100 κλινών (6:1).  

 Από το σύνολο των εφαρμογών που είχαν εγκατασταθεί στα Νοσοκομεία περίπου το 80 
% αφορούσαν κάλυψη καθαρά διοικητικών λειτουργιών, ενώ ελάχιστο ποσοστό των 
Νοσοκομείων αυτών διέθετε πλήρη διοικητικό-οικονομικά συστήματα σε παραγωγική 
αξιοποίηση-λειτουργία. 

 Ελάχιστα Νοσοκομεία είχαν εγκατεστημένο πλήρες κύκλωμα διοικητικών και ιατρικών 
εφαρμογών και συνήθως ήταν Μονάδες Υγείας με ειδικό καθεστώς λειτουργίας, όπως το 
Ωνάσσειο στην Αθήνα και το Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. 

 Κανένα Νοσοκομείο δεν είχε ολοκληρώσει τις απαραίτητες υποδομές ώστε να προσφέρει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες e–mail και πρόσβασης στο Διαδίκτυο στο σύνολο του 
προσωπικού του. Μόνο το 15 % των Νοσοκομείων διέθετε επίσημη παρουσία στο 
Διαδίκτυο (ιστοσελίδα), είτε συνολικά είτε σε επίπεδο κλινικής. Το περιεχόμενο των 
ιστοσελίδων αυτών ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις αποκλειστικά πληροφοριακό και 
συνήθως μη επικαιροποιημένο. 

 

Συμπερασματικά την εποχή εκείνη, η υπάρχουσα κατάσταση των ΤΠΕ στον χώρο: 

 των Νοσοκομείων εστιαζόταν κύρια στις διοικητικό-οικονομικές τους λειτουργίες, ενώ 
υπήρχε ελάχιστη διείσδυση στο χώρο των ιατρικών υπηρεσιών. Διαπιστώθηκε, επίσης, 
άνιση κατανομή όσον αφορά στην πληροφοριακή οργάνωση μεγάλων Μονάδων (που 
συγκεντρώνονται στις αστικές περιοχές) σε αντίθεση με μικρότερες Μονάδες Υγείας οι 
οποίες κύρια υποστηρίζουν ημι-αστικές και αγροτικές περιοχές. 

 των Κέντρων Υγείας της χώρας ήταν πολύ χαμηλή έως ανύπαρκτη με μερικές εξαιρέσεις 
όπως π.χ. στην περιφέρεια Κρήτης στον νομό Ηρακλείου. Αυτό οφείλεται κύρια στο ότι 
η μέχρι εκείνη την εποχή η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων επικεντρώθηκε σε 
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μεγάλο βαθμό στη διοικητική οργάνωση των Νοσοκομείων της χώρας, στα οποία ανήκε 
και η διοικητική εποπτεία των Κέντρων Υγείας. Το ίδιο ίσχυε και για τα Περιφερειακά 
Ιατρεία της χώρας που ομοίως, παρουσίαζαν πολύ χαμηλό ποσοστό διείσδυσης 
τεχνολογιών πληροφορικής.  

 της πρόνοιας ήταν επίσης ανύπαρκτη.  

 

7.2.1.2 Καθορισμός και αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου του μέτρου, του στόχου/ων του και 
ανάλυση της συνέπειας /συνάφειάς του ως προς τους στόχους του Άξονα προτεραιότητας στον 
οποίο εντάσσεται  

Βασικοί στόχοι του μέτρου 2.6 του ΕΠ ΚτΠ στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ είναι η πληροφοριακή 
οργάνωση των Μονάδων Υγείας (και πρόνοιας) και των μηχανισμών διοίκησης όλων των επιπέδων, 
η υλοποίηση θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων για την άμεση και ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτηση του πολίτη-ασθενή με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ και η λειτουργική 
διασύνδεση του ΕΣΥ με τους ασφαλιστικούς φορείς της χώρας. 

Το παραπάνω πλαίσιο συμβαδίζει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή 
επιβεβαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας για την προώθηση της πρωτοβουλίας 
e-Europe. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας στόχο την ενθάρρυνση της χρήσης του Διαδικτύου 
τέθηκε ως επιμέρους δράση η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και 
του Διαδικτύου στο χώρο της υγείας από κάθε κράτος μέλος. 

 

Οι στρατηγικοί άξονες που διαμορφώθηκαν είναι: 

 Υποστήριξη της συνέχειας στη φροντίδα υγείας και πρόνοιας σε όλες τις υπηρεσίες και 
όλες τις βαθμίδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας με επίκεντρο τον εξυπηρετούμενο 
πολίτη-ασθενή. 

 Παροχή υπηρεσιών με βάση την επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση και αξιολόγηση του 
αποτελέσματος. 

 Εξορθολογισμός δαπανών και ενοποιημένη διαχείριση πόρων υγείας και πρόνοιας. 

 Προσδιορισμός της σχέσης κόστους-αποτελέσματος σε όλα τα επίπεδα παροχής 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. 

 Ισότητα στη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και βαθμίδες του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από το γεωγραφικό σημείο κατοικίας και την 
κοινωνικό-οικονομική κατάσταση της οικογενείας τους. 

 Ενίσχυση της θέσης του πολίτη με δυνατότητες καλύτερης πληροφόρησης, δικαίωμα 
επιλογής κλπ. 

 Αξιοποίηση των τεχνολογιών του Διαδικτύου για πληροφόρηση και ασφαλή ανταλλαγή 
δεδομένων. 

Η ιεράρχηση των αναγκών και των προτεραιοτήτων του συγκεκριμένου μέτρου προκύπτει τόσο 
από τους στόχους της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης στο χώρο της Υγείας όσο και από τους 
γενικότερους στόχους της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων στο χώρο της Υγείας. 

Το μέτρο στοχεύει στην χρήση των ΤΠΕ για την στήριξη της ευρύτερης στρατηγικής για την 
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ιατρικής φροντίδας και την αναβάθμιση της 
εξυπηρέτησης των πολιτών και συνδέεται άμεσα με την αναδιοργάνωση της Διοίκησης και των 
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δημοσιονομικών στον τομέα της υγείας. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί  ένα πλήρως αναθεωρημένο 
σύστημα υγείας και πρόνοιας που να αξιοποιεί τις σύγχρονες ΤΠΕ. 

Οι ειδικοί στόχοι για την υγεία και πρόνοια στο πλαίσιο του Μέτρου 2.6 είναι:  

 Η σύνδεση του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού σε υποδομές ιατρικής 
πληροφορικής για πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία. 

 Η διασύνδεση περιφερειακών και τοπικών κέντρων – Μονάδων Υγείας 
(συμπεριλαμβάνονται κέντρα σε απομακρυσμένες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές) με 
ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από κεντρικά σημεία. 

 Η ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής 

 Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ 

 Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στις Μονάδες Υγείας στη βάση συνολικής 
προσέγγισης παροχής υπηρεσιών  

 Η ανάπτυξη συστημάτων για ασφαλή και εμπιστευτική πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών 
για  τους ασθενείς  

 

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι στόχοι εξειδικεύονται στις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:  

1.     Υποδομές και συστήματα διάθεσης πληροφοριών 

 Υποστήριξη της αποκέντρωσης του ΕΣΥ με πληροφοριακά συστήματα για την 
παρακολούθηση των δεικτών υγείας και την υποστήριξη στη χάραξη πολιτικής με έμφαση 
στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας και τη μείωση του κόστους. 

 Ολοκλήρωση της εισαγωγής τεχνολογιών πληροφορικής (εργαστηριακά συστήματα, 
φάκελος ασθενούς κλπ.) στον τομέα της Υγείας ώστε τα συστήματα παροχής υπηρεσιών 
υγείας και πρόνοιας να βασίζονται σε επιχειρησιακά δεδομένα.  

 Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεϊατρικής 

 Εξοπλισμός Μονάδων Υγείας στη βάση συνολικής προσέγγισης παροχής υπηρεσιών 
υγείας. 

 Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων στοιχείων που αφορούν τη δημόσια υγεία, με στόχο τη 
δημιουργία σύγχρονων εργαλείων σχεδιασμού και προγραμματισμού υπηρεσιών υγείας 
και πρόνοιας                  

 Δημιουργία δικτυακών πυλών για την υγεία μέσω αξιοποίησης των δυνατοτήτων του 
Διαδικτύου για την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες υγείας και πρόνοιας. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση της διάχυσης της επιστημονικής γνώσης στους 
επαγγελματίες υγείας καθώς και η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας 
προς τους πολίτες-ασθενείς, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. 

2.    Δικτύωση και τηλεματικές υπηρεσίες Υγείας 

 Δημιουργία ασφαλούς δικτύου δεδομένων που θα επιτρέπει τη μεταφορά των 
απαραίτητων πληροφοριών μεταξύ των φορέων παροχής υγείας και των μηχανισμών 
διοίκησης και την  πρόσβαση του προσωπικού σε αυτές.   

 Λειτουργική διασύνδεση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας με τις υπηρεσίες 
υγείας, με στόχο τόσο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων υγείας όσο και την 
ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου για τις συναλλαγές του δημόσιου συστήματος 
υγείας με τους πολίτες. 

 Τηλεματικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών σε θέματα Υγείας. 
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 Πιλοτικές εφαρμογές σε τεχνολογίες αιχμής (π.χ. τηλεϊατρική, κατ’ οίκον νοσηλεία), για 
συγκεκριμένο πληθυσμό, με στόχο τη γενίκευση άριστων πρακτικών.   

3.    Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ 
 Εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από 
τους φορείς πρόνοιας και ψυχικής υγείας για ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ 

 

7.2.2 Συνοπτική παρουσίαση των έργων τύπου ΟΠΣΥ ανά υγειονομική 
περιφέρεια  

7.2.2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. ΔΥΠΕ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 τ ΔΥΠε, 8 Νοσοκομεία, 2 Κέντρα Υγείας 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (CTeam - SHR): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική Λογιστική, 
Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Προμήθειες – Συμβάσεις, Πρωτόκολλο, 
Γραφείο Προσωπικού - Μισθοδοσία, ΒΙΤ 

 Διαχείρισης Ασθενούς (CTeam): Εξωτερικά Ιατρεία – Ραντεβού, Εξωτ. Ιατρεία - 
Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Φαρμακείο, 
Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (CTeam): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός – Νοσηλευτικός 
Φάκελος 

 Εργαστηριακό (CTeam), 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(Oracle), Διασυνδέσεις/HL7(Rhapsody), Portal 
(Oracle) 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ=400  

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1ΠΚΔ, 300PCs, 110 Printers) 

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 440 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης + Διαχείρισης= 162 

  Βασικής Εκπαίδευσης= 8  

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω On the JobTraining= 10,5 (2.6) + 11 
(2.7) 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=54 

  ΣΤΥ= 44 + 6,3 (Υπ. 6) 

7.2.2.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΠΕ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 ΥΠε και 5 Νοσοκομεία. 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (Com. Solutions – Q&R): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική 
Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Προμήθειες – Συμβάσεις, 
Πρωτόκολλο, Γραφείο Προσωπικού - Μισθοδοσία, ΒΙΤ 

 Διαχείρισης Ασθενούς (Com. Solutions): Εξωτερικά Ιατρεία – Ραντεβού, Εξωτ. 
Ιατρεία - Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, 
Φαρμακείο, Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (Com. Solutions): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός – 
Νοσηλευτικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (Com. Solutions), 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(Oracle), Διασυνδέσεις/HL7(Rhapsody), Portal 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ= 680  

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1ΠΚΔ, 840PCs, 195 Printers) 

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 1900 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

 Υλοποίησης=184 (περιλαμβάνει 13,5 α/μ της Μελέτης Εφαρμογής) 

  Βασικής Εκπαίδευσης=18.5 

  Μεταφοράς Tεχνογνωσίας μέσω OntheJobTraining=39,5 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=35  

  ΣΤΥ=47 

 

7.2.2.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. ΔΥΠΕ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 τ ΔΥΠε, 9 Νοσοκομεία, 2 Κέντρα Υγείας 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (Oracle e-Business Suite 11.5.10, Atlantis-Health Plus, 
AdActa-DMS): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, 
Διαχειρίσεις, Προμήθειες – Συμβάσεις, Πρωτόκολλο, Γραφείο Προσωπικού - 
Μισθοδοσία, ΒΙΤ 

 Διαχείρισης Ασθενούς (Medico//s): Εξωτερικά Ιατρεία – Ραντεβού, Εξωτ. Ιατρεία - 
Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Φαρμακείο, 
Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (Medico//s): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός – 
Νοσηλευτικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (TDLab//plus), 
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 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ (Oracle Business Intelligence),  
Διασυνδέσεις/HL7 (HL7 Communication Server), Portal (Oracle 10gAS Portal JSP 
Programming) 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ=439  

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1ΠΚΔ, 241 PCs, 107 Printers) 

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 182 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης + Διαχείρισης= 126,1 

  Βασικής Εκπαίδευσης= 11,4  

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω On the JobTraining= 19 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=54 

  ΣΤΥ= 27,5 

 

7.2.2.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. ΔΥΠΕ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 τ. ΔΥΠε, 5 Νοσοκομεία, 8 Κέντρα Υγείας 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (CS - Ασκληπιός+CEMS): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική 
Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Προμήθειες – Συμβάσεις, 
Πρωτόκολλο, Γραφείο Προσωπικού - Μισθοδοσία, ΒΙΤ 

 Διαχείρισης Ασθενούς (CS - Ασκληπιός+iCare): Εξωτερικά Ιατρεία – Ραντεβού, 
Εξωτ. Ιατρεία - Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο 
Ασθενών, Φαρμακείο, Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (EXODUS - Ασκληπιός+iCare): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, 
Ιατρικός – Νοσηλευτικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (CS - Ασκληπιός) 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(Oracle), Διασυνδέσεις/HL7(Chameleon) 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ=300  

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1 ΠΚΔ, 100PCs, 20 Printers) 

o   Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

   Βασικής Εκπαίδευσης= 77 

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω On the JobTraining= 22 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=30 

  ΣΤΥ= 28 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
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7.2.2.5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. ΔΥΠΕ Α 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 τ. ΔΥΠε, 5 Νοσοκομεία, 5 Κέντρα Υγείας 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (Singular - SAP): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική Λογιστική, 
Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Προμήθειες – Συμβάσεις, Πρωτόκολλο, 
Γραφείο Προσωπικού - Μισθοδοσία, ΒΙΤ 

 Διαχείρισης Ασθενούς (CT): Εξωτερικά Ιατρεία – Ραντεβού, Εξωτ. Ιατρεία - 
Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Φαρμακείο, 
Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (CT): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός – Νοσηλευτικός 
Φάκελος 

 Εργαστηριακό (CT-LIS) 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ (SAP-BI/CT), Διασυνδέσεις/HL7(Apollo-
Rapsody), Portal (SAP-portal) 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ=1165 (ΒΙ=61) + 800 από το Υπ.4 

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1 ΠΚΔ, 11 Servers, 247 PCs) + (Κατασκευή 2 ΚΔ, 87 
PCs, Πρόσθετο Εξοπλισμό για ΠΚΔ και Νοσοκομεία, 31 Εξυπηρετητές, 57 
Εκτυπωτές) 

o   Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Βασικής Εκπαίδευσης=21,14 

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω On the JobTraining=17,65 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=21,35 

  ΣΤΥ=62 

 

7.2.2.6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. Β ΑΤΤΙΚΗΣ 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 τ ΔΥΠε, 6 Νοσοκομεία 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (SAP IBM): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική Λογιστική, 
Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Προμήθειες – Συμβάσεις, Πρωτόκολλο, 
Γραφείο Προσωπικού – Μισθοδοσία, ΒΙΤ 

 Διαχείρισης Ασθενούς (medico//s): Εξωτερικά Ιατρεία – Ραντεβού, Εξωτ. Ιατρεία - 
Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Φαρμακείο, 
Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (medico//s): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός – 
Νοσηλευτικός Φάκελος 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
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 Εργαστηριακό (medico//s), 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(SAP portal), Διασυνδέσεις (HL7cc),  Portal (SAP) 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ=1450  

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1 ΠΚΔ, 6 CR, 1400 PCs)  

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 800 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης + Διαχείρισης= 728,8 

  Βασικής Εκπαίδευσης= 34.190 ώρες  

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω On the JobTraining= 78,5 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=79 

  ΣΤΥ= 38 

7.2.2.7 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. Β ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 τ ΔΥΠε, 4 Νοσοκομεία, 4 Κέντρα Υγείας, 9 ΠΠΙ 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (SAP Real Consulting): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική 
Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Προμήθειες – Συμβάσεις, 
Πρωτόκολλο, Γραφείο Προσωπικού – Μισθοδοσία. 

 Διαχείρισης Ασθενούς (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΙΤΕ): Εξωτερικά Ιατρεία 
– Ραντεβού, Εξωτ. Ιατρεία - Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, 
Λογιστήριο Ασθενών, Φαρμακείο, Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΙΤΕ): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση 
Νοσηλείας, Ιατρικός – Νοσηλευτικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (CCS), 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(SAP), Διασυνδέσεις/HL7 (Rhapsody) 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ=400  

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1 ΠΚΔ, 4 CR, 100 PCs, 59 Printers  

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 420 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης + Διαχείρισης= 94,09 

  Βασικής Εκπαίδευσης= 255   

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω On the JobTraining= 19,09 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=48,8 

  ΣΤΥ= 32 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
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7.2.2.8 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. ΔΥΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ» 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 τ Δ.Υ.Π.Ε. (Κεντρική Υπηρεσία), 6 Νοσοκομεία, 5 Κέντρα Υγείας 
και 41 Περιφερειακά Ιατρεία 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (Real Consulting): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική Λογιστική, 
Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Προμήθειες – Συμβάσεις, Πρωτόκολλο, 
Γραφείο Προσωπικού - Μισθοδοσία 

 Διαχείρισης Ασθενούς (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΙΤΕ): Εξωτερικά Ιατρεία 
– Ραντεβού, Εξωτερικά Ιατρεία - Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, 
Λογιστήριο Ασθενών, Φαρμακείο, Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΙΤΕ): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση 
Νοσηλείας, Ιατρικός – Νοσηλευτικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (Computer Control Systems, CCS), 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(Oracle), Διασυνδέσεις/HL7(Rhapsody), Portal 
(Oracle). 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ= 990  

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1ΠΚΔ, 490PCs, 299 Printers) 

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 452 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης + Διαχείρισης= 133 

  Βασικής Εκπαίδευσης= 18  

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω On the JobTraining= 21 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=70 

  ΣΤΥ= 34,8 

7.2.2.9 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. B’ ΔΥΠΕ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 ΥΠε, 11 Νοσοκομεία, 11 Κέντρα Υγείας, 77 Π.Ι. 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (ΙΒΜ): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική Λογιστική, Αναλυτική 
Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Φαρμακείο, Προμήθειες – Συμβάσεις, Πρωτόκολλο, 
Γραφείο Προσωπικού - Μισθοδοσία, ΒΙΤ 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
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 Διαχείρισης Ασθενούς (DATAMED): Εξωτερικά Ιατρεία – Ραντεβού, Εξωτ. Ιατρεία - 
Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (DATAMED): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός – 
Νοσηλευτικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (DATAMED), 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(SAP), Υποσύστημα Τηλεφωνικής Υποστήριξης 
Χρηστών – CTI, Διασυνδέσεις/HL7, Portal (SAP) 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ= 1596  

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1ΠΚΔ, 12CRs, PCs 630, 317 Printers) 

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 1304 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης=272,8 

  Βασικής Εκπαίδευσης=21,2 (2.6) + 35,6 (2.7) 

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω OntheJobTraining=53,9 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=186,22 

  ΣΤΥ=49,00 

 

7.2.2.10 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 ΥΠε, 8 Νοσοκομεία, 14 Κέντρα Υγείας 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (ORCO): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική Λογιστική, Αναλυτική 
Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Φαρμακείο, Διαιτολογικό, Προμήθειες – Συμβάσεις, 
Πρωτόκολλο, Γραφείο Προσωπικού – Μισθοδοσία 

 Διοικητικο-Οικονομικό Κεντρικής Υπηρεσίας 7ης ΥΠΕ (INTERSYS -Oracle FI) 

 Διαχείρισης Ασθενούς (ATKOSOFT): Εξωτερικά Ιατρεία – Ραντεβού, Εξωτ. Ιατρεία - 
Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών 

 Ιατρικό (ATKOSOFT): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός – 
Νοσηλευτικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (ORCO), 

 ΒΙΤ (ΙΝΒΙΤ) 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(Oracle), Διασυνδέσεις/HL7(Rhapsody), Portal 
(ATKOSOFT) 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ=1035 

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1ΠΚΔ, 8CRs, 365PCs, 115 Printers) 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
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o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 360 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης=168,67 

  Βασικής Εκπαίδευσης=15,8 

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω OntheJobTraining=56,7 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=82,75 

  ΣΤΥ=59,38 

  ΣΤΥ= 44 + 6,3 (Υπ. 6) 

 

7.2.2.11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. ΔΥΠΕ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 τ ΔΥΠε, 6 Νοσοκομεία, 13 Κέντρα Υγείας 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (Computer Solutions – Q&R): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική 
Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Προμήθειες – Συμβάσεις, 
Πρωτόκολλο, Γραφείο Προσωπικού - Μισθοδοσία, ΒΙΤ 

 Διαχείρισης Ασθενούς (Computer Solutions): Εξωτερικά Ιατρεία – Ραντεβού, Εξωτ. 
Ιατρεία - Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, 
Φαρμακείο, Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (Computer Solutions): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός – 
Νοσηλευτικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (Computer Solutions), 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(Oracle), Διασυνδέσεις/HL7(Orion), Portal 
(Oracle) 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ=770  

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1ΠΚΔ, 400PCs, 110 Printers) 

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου=610 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης + Διαχείρισης= 230 

  Βασικής Εκπαίδευσης= 26 (2.6) + 7 (2.7) 

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω On the JobTraining= 12,5 (2.6) + 20 
(2.7) 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=30 

  ΣΤΥ= 33,5 + 9,4 (Υπ. 6) 
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7.2.2.12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. Γ’ ΔΥΠΕ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 Κεντρική Υπηρεσία, 8 Νοσοκομεία (5 πλήρες ΟΠΣΥ, 3 LIS-BI-
Διασύνδεση με υφιστάμενη κατάσταση), 5 Κέντρα Υγείας, 17 ΠΙ 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (SAP): Δημόσιο Λογιστικό – Γενική/Αναλυτική Λογιστική, 
Προυπολογισμός/Απολογισμός, Εισπρακτέοι-Πληρωτέοι Λογαριασμοί, Πάγια, 
Πρωτόκολλο, Διαχείριση Προσωπικού – Μισθοδοσία, Διαχείριση Αποθηκών, 
Προμήθειες-Συμβάσεις, Συνταγολόγια-Φαρμακείο, Διαιτολογικό.  

 Διοικητικο-Οικονομικό Κεντρικής Υπηρεσίας πρώην Γ’ ΔΥΠΕ Αττικής (BI – SAP) 

 Διαχείρισης Ασθενούς (ITE): Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Ραντεβού, ΤΕΙ, 
ΤΕΠ, Απογευματινά. 

 Ιατρικό (ITE): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (CCS) 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(SAP), Διασυνδέσεις/HL7 (Rhapsody) 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ=680 

o Υποδομές / Εξοπλισμός (2ΠΚΔ, 13CRs, 340 PCs, 365 Printers) 

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 450 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης=137,5 

  Βασικής Εκπαίδευσης=18,5 

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω OntheJobTraining=42,5 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=80,5 

  ΣΤΥ=56 

7.2.2.13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ τ. ΔΥΠΕ Α’ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΟΠΣΥ «ΔΗΛΟΣ») 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 1 ΥΠε, 2 Νοσοκομεία, 7 Κέντρα Υγείας, 15 ΠΠΙ 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (ORCO): Δημόσιο Λογιστικό – Γενική/Αναλυτική Λογιστική, 
Προυπολογισμός/Απολογισμός, Εισπρακτέοι-Πληρωτέοι Λογαριασμοί, Πάγια, 
Πρωτόκολλο, Διαχείριση Προσωπικού – Μισθοδοσία, Διαχείριση Αποθηκών, 
Προμήθειες-Συμβάσεις, Συνταγολόγια-Φαρμακείο, Διαιτολογικό. 

 Διοικητικο-Οικονομικό Κεντρικής Υπηρεσίας πρώην ΔΥΠΕ Α’ Ν. Αιγαίου 
(INTERSYS -Oracle eBusiness Suite) 
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 Διαχείρισης Ασθενούς (ATKOSOFT): Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, 
Ραντεβού, ΤΕΙ, ΤΕΠ, Απογευματινά. 

 Ιατρικό (ATKOSOFT): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (ORCO) 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(Oracle), Διασυνδέσεις/HL7 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ=385 

o Υποδομές / Εξοπλισμός (1ΠΚΔ, 134PCs, 72 Printers) 

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 275 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης=52,5 

  Βασικής Εκπαίδευσης=3 

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω OntheJobTraining=54,5 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=50 

  ΣΤΥ=24,5 

7.2.2.14 ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

Στοιχεία Έργου: 

 Πεδίο Εφαρμογής: 3 Επιτελεία, 7 Νοσοκομεία, 3 Κέντρα Συντονισμού Τηλεϊατρικής, 
30 Μονάδες τηλεϊατρικής 

 Περιλαμβάνει Υποσυστήματα: 

 Διοικητικο-Οικονομικό (ΙΒΜ): Δημόσιο Λογιστικό, Γενική Λογιστική, Αναλυτική 
Λογιστική, Πάγια, Διαχειρίσεις, Φαρμακείο, Προμήθειες – Συμβάσεις, Πρωτόκολλο, 
Γραφείο Προσωπικού - Μισθοδοσία, ΒΙΤ 

 Διαχείρισης Ασθενούς (DATAMED): Εξωτερικά Ιατρεία – Ραντεβού, Εξωτ. Ιατρεία - 
Γραμματεία, Τιμολόγηση, ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Διαιτολογικό 

 Ιατρικό (DATAMED): Εξωτερικά Ιατρεία, Διαχείριση Νοσηλείας, Ιατρικός – 
Νοσηλευτικός Φάκελος 

 Εργαστηριακό (DATAMED), 

 RIS/PACS (SIEMENS) 

 Λοιπά: Επιτελική Πληροφόρηση/ΒΙ(SAP), Σύστημα Τηλεϊατρικής (SPACE Hellas) 
Διασυνδέσεις/HL7cc, 

 Ποσοτικά Στοιχεία: 

o Αριθμός Χρηστών ΟΠΣΥ= 560  

o Υποδομές / Εξοπλισμός (3ΠΚΔ, 7CRs, PCs 600, 130 Printers) 

o  Θέσεις Τοπικού Δικτύου= 770 

o  Παρεχόμενες Υπηρεσίες Έργου (σε Ανθρωπομήνες) 

  Υλοποίησης=303 α/μ 
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  Βασικής Εκπαίδευσης=12) 

  Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω OntheJobTraining=30 

  Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας=136,5 

  ΣΤΥ=121,4 

 

7.3 Έργο Τηλεϊατρικής του Δικτύου Στρατιωτικών Νοσοκομείων 
Φίλιππος  

7.3.1 Γενικές Αρχές 

Τα τελευταία χρόνια οι ραγδαίες εξελίξεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και  της 
πληροφορικής (τεχνολογιών τηλεματικής) έχουν συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο και στην 
εξέλιξη του χώρου της ιατρικής. O τομέας της ιατρικής ο οποίος έχει εξελιχθεί ταχύτατα σε 
συνάρτηση με την εξέλιξη της τηλεματικής τεχνολογίας είναι η τηλεϊατρική, δηλαδή "η παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών”. Μία από τις 
εφαρμογές της τηλεϊατρικής που παρουσιάζει σοβαρότατες προοπτικές εξέλιξης τα επόμενα 
χρόνια, είναι ο τομέας της τηλεϊατρικής για επείγοντα περιστατικά (emergency telemedicine). 

Πολλές μελέτες66 παγκοσμίως έχουν αποδείξει ότι η έγκαιρη και άμεση προ-νοσοκομειακή 
περίθαλψη σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, όπως τα καρδιακά επεισόδια, συμβάλουν στη 
μείωση της θνησιμότητας και στη βελτίωση της πορείας του ασθενούς στο μέλλον. Επιπλέον, άλλες 
μελέτες αποδεικνύουν ότι σε περιπτώσεις διακομιδής ασθενών, όπου η παρακολούθηση έγινε με 
ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών, ο διαθέσιμος χρόνος για να δοθεί αποτελεσματικά 
θρομβολυτική αγωγή αυξήθηκε, αποτρέποντας έτσι την ανακοπή της καρδιακής τους λειτουργίας. 
Ακόμη, πρόσφατη μελέτη για τη ζήτηση της τηλεϊατρικής επισημαίνει ότι η τηλεϊατρική 
επειγόντων περιστατικών είναι η τέταρτη σε ζήτηση καλύπτοντας το 39,8% της αγοράς 
τηλεϊατρικής, ενώ η ίδια μελέτη επισημαίνει ότι η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών έχει βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας των ασθενών κατά 23%. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι 
τεχνικές και συστήματα που βελτιώνουν την προ-νοσοκομειακή φροντίδα συμβάλλουν κατά πολύ 
στη μείωση των υψηλών ποσοστών θανάτου ενώ παράλληλα μειώνουν τα κόστη που είναι 
συνδεδεμένα με την περίθαλψη επιτρέποντας έτσι μια ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων 
υγείας.  

Τέλος, ειδικά στην Ελλάδα όπου υπάρχουν πάνω από 1000 απομακρυσμένα ιατρικά κέντρα σε 
απομονωμένες γεωγραφικά περιοχές (του ορεινού ή νησιωτικού χώρου), η παροχή λύσεων 
τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών θα βοηθούσε το μη ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό (που 
συνήθως επανδρώνει τέτοια κέντρα) να παρέχει έγκαιρη και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα στους 
ασθενείς, βελτιώνοντας τόσο τα ποσοστά βιωσιμότητας όσο και την κατοπινή εξέλιξη της υγείας 
τους. Επίσης, με την υποστήριξη τέτοιων πρακτικών, εξυπηρετείται η γενικότερη πολιτική για 
«ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες» και άρση της 
απομόνωσης  που υφίστανται οι περιοχές αυτές. 

Τα προαναφερθέντα οδηγούν στην ανάγκη υλοποίησης καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών 
τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών μέσω της αξιοποίησης των τεχνολογιών κινητών 

                                                 
66 Deloitte & Touche The Emerging European Health Telematics Industry. On assignment of European Commission – 
Directorate General Information Society. February 2000.  
“Tele-medicine in the 21st century: Opportunities for Citizens, Society and Industry”, An International Space University 
Workshop, 4-5 November 1999. 
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επικοινωνιών, των νέων υπολογιστικών συστημάτων αλλά και τεχνικών κωδικοποίησης ιατρικών 
δεδομένων βιοσημάτων για την ανάπτυξη τηλεϊατρικών συσκευών. 

 

Ένα δίκτυο τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών σχεδιάζεται ούτως ώστε να παρέχει άμεση 
υποστήριξη σε περιπτώσεις ατυχημάτων (π.χ. αυτοκινητιστικά ατυχήματα), σε απομονωμένες 
περιοχές (π.χ. ορεινές ή νησιωτικές περιοχές χωρίς την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τους 
απαραίτητους πόρους για την παροχή άμεσης υγειονομικής περίθαλψης) ή σε περιπτώσεις όπου 
δεν είναι εφικτή η παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας (π.χ. ύπαιθρος, σημεία 
καταστροφών κ.α.). Η υποστήριξη αυτή πρέπει λοιπόν να παρέχεται μέσω κατάλληλων φορητών 
τερματικών, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την εγκατάσταση επικοινωνιακής ζεύξης με κέντρα 
παροχής ιατρικής φροντίδας (π.χ. αστικά νοσοκομεία). Κατ’ αυτό τον τρόπο, καθίσταται εφικτή η 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε δυσπρόσιτες περιοχές, βελτιώνονται οι χρόνοι 
αντίδρασης του ιατρικού μηχανισμού σε επείγοντα περιστατικά και αποφεύγονται περιττές 
διακομιδές σε νοσοκομεία. 

Ένα δίκτυο τηλεϊατρικής πρέπει να απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη: 

 Ένα ή περισσότερα Κέντρα Συντονισμού Τηλεϊατρικής, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για 
την λήψη κλήσεων τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών και την υποστήριξη των 
κλήσεων αυτών σε πραγματικό χρόνο, είτε μέχρι την επιτυχή αντιμετώπιση του 
περιστατικού (σε περίπτωση π.χ. αγροτικού ιατρείου όπου είναι δυνατή με τα παρόντα 
μέσα η αντιμετώπιση του περιστατικού χωρίς την ανάγκη διακομιδής), είτε μέχρι το μέσο 
διακομιδής (π.χ. ασθενοφόρο ή ελικόπτερο) φτάσει από τον τόπο του ατυχήματος στο 
πλησιέστερο, κατάλληλα εξοπλισμένο νοσοκομείο. Τα Κέντρα Συντονισμού 
Τηλεϊατρικής πρέπει να στελεχώνονται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων ώστε να 
μπορούν να καλύψουν και να υποστηρίξουν περιστατικά διαφόρων φύσεων. Σε περίπτωση 
που υπάρχουν περισσότερα του ενός Κέντρα Συντονισμού, μπορεί να υπάρχει και ένα 
Διαχειριστικό Κέντρο Συντονισμού το οποίο να αναλαμβάνει να δρομολογεί τις 
εισερχόμενες κλήσεις από Φορητά Τερματικά Τηλεϊατρικής Επειγόντων Περιστατικών 
στα επί μέρους Κέντρα Συντονισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο κέντρου 
συντονισμού, υπάρχει ταύτιση αυτού με το Διαχειριστικό Κέντρο, καθώς λαμβάνεται η 
κλήση και εξυπηρετείται από το ίδιο. 

 Φορητά Τερματικά Τηλεϊατρικής, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση 
και την καταγραφή βιοσημάτων των ασθενών, καθώς επίσης και για την πολυμεσική 
επικοινωνία με τα Κέντρα Συντονισμού Τηλεϊατρικής, με τη μετάδοση ακίνητων ή/και 
κινούμενων εικόνων και ήχου. Τα Φορητά Τερματικά Τηλεϊατρικής είναι συσκευές οι 
οποίες θα προσκομίζονται στα άτομα που χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια, και οι 
οποίες θα συλλαμβάνουν και θα αποστέλλουν στο Κέντρο Συντονισμού και κατ’ 
επέκταση στο τηλε-συμμετέχον ιατρικό προσωπικό το σύνολο ή μέρος της πληροφορίας 
που αναφέρθηκε προηγουμένως, ανάλογα και με τις δυνατότητες εύρους ζώνης του 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου στο οποίο συνδέονται, έτσι ώστε οι απομακρυσμένοι ιατροί 
να μπορέσουν να εκτιμήσουν άμεσα την κατάσταση του ασθενούς και να δώσουν οδηγίες 
στο παρακείμενο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στο σημείο του περιστατικού. 

 

Προαιρετικά, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών μπορεί να 
περιλαμβάνει Περιφερειακές Αίθουσες Τηλεδιασκέψεων, οι οποίες μπορούν να είναι 
εγκατεστημένες σε νοσοκομεία άλλα, πέραν του νοσοκομείου στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο 
Συντονισμού και οι οποίες θα επιτρέπουν στο ιατρικό προσωπικό από τα νοσοκομεία αυτά να 
επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με το εκάστοτε Κέντρο Συντονισμού και κατ’ επέκταση με τα 
απομακρυσμένα σημεία παροχής βοήθειας, ούτως ώστε να προσφέρεται μια δεύτερη εξειδικευμένη 
γνώμη. 
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Τα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής μπορούν να βρίσκονται μονίμως τοποθετημένα στα μέσα 
διακομιδής όπως σε ασθενοφόρα και ελικόπτερα, ή να βρίσκονται τοποθετημένα σε αγροτικά 
ιατρεία και κέντρα υγείας σε απομακρυσμένα σημεία της Ελληνικής επικράτειας και να είναι 
διαθέσιμα σε πληρώματα τα οποία επανδρώνουν μέσα διακομιδής, σε περίπτωση που μπορούν να 
αξιοποιηθούν και ως μεμονωμένες ιατρικές μονάδες. Τα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής θα πρέπει 
να παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα: 

 Να βλέπουν τα κρίσιμα για την κατάσταση του ασθενούς βιοσήματα, βοηθώντας τους 
έτσι στη λήψη άμεσων και ορθών αποφάσεων. 

 Να συνδέονται μέσω της οποιασδήποτε διαθέσιμης τηλεπικοινωνιακής υποδομής με το 
αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού Τηλεϊατρικής, στο οποίο θα βρίσκονται σε υπηρεσία 
ειδικοί ιατροί. 

 Να μεταδίδουν προς του ειδικούς ιατρούς με απόλυτη ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο 
τα συλλεχθέντα βιοσήματα του ασθενούς. 

 Να έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, το οποίο θα πρέπει 
να τηρείται σε βάσεις δεδομένων βασισμένες σε τεχνολογία διαδικτύου προκειμένου να 
είναι προσβάσιμες από τους εν κινήσει χρήστες. 

 Να λαμβάνουν από τους ειδικούς ιατρούς από το Κέντρο Συντονισμού εξειδικευμένες και 
προσαρμοσμένες στον ασθενή ιατρικές υπηρεσίες, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες στα 
ιατρικά πληρώματα. 

 

Ιδανικά, το δίκτυο τηλεϊατρικής πρέπει να διασυνδέεται μέσω πρωτοκόλλων ανταλλαγής 
δεδομένων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου στο οποίο 
στεγάζεται το Κέντρο Συντονισμού, ούτως ώστε τα ιατρικά δεδομένα από τα φορητά τερματικά 
τηλεϊατρικής να ενημερώνουν τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς εφόσον υπάρχει, ή να δημιουργούν 
νέο. 

Τα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής και οι περιφερειακές αίθουσες τηλεδιάσκεψης των νοσοκομείων 
θα αποτελούν τα ακροσημεία του δικτύου τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών, ενώ το Κέντρο 
Συντονισμού θα αποτελεί τον κεντρικό κόμβο του δικτύου και το σημείο διασύνδεσης των 
ακροσημείων τηλεϊατρικής με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.  

Ένα ζήτημα που τίθεται αναφορικά με τη λειτουργία του δικτύου τηλεϊατρικής αφορά τα 
αξιοποιούμενα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα προκειμένου για την εγκατάσταση δικτυακών ζεύξεων 
μεταξύ των ακροσημείων: 

 Τα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής πρέπει να μπορούν να διασυνδέονται με το/τα 
Κέντρα Συντονισμού με οποιαδήποτε διαθέσιμη δυνατή σύνδεση. Αυτό συνεπάγεται ότι 
τα Φορητά Τερματικά Τηλεϊατρικής θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν: 

o Τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας μέσω V.92 dialup modems 

o Τα επίγεια ευρυζωνικά δίκτυα (xDSL) μέσω USB / Ethernet συνδέσεων 

o Τα διαθέσιμα κυψελλωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών, κάνοντας χρήση των 
δικτύων τρίτης γενιάς (3G) όπου αυτά είναι διαθέσιμα και χρήση των δικτύων 
GSM και GPRS όταν τα πρώτα δεν είναι διαθέσιμα με χρήση των αντίστοιχων 
PCMCIA / USB / Ethernet modems 

o Ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα (Mobile DSL)όπου αυτά είναι διαθέσιμα με χρήση 
των αντίστοιχων PCMCIA / USB / Ethernet modems. 
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o Wi-Fi και Wi-Max δίκτυα δίκτυα όπου αυτά είναι διαθέσιμα μέσω των αντίστοιχων 
ενσωματωμένων ή εξωτερικών διεπαφών 

o Δορυφορικά δίκτυα, όταν και όπου αυτά είναι διαθέσιμα, εφόσον υπάρχει ο 
κατάλληλος εξοπλισμός ο οποίος θα μπορεί να συνδεθεί με το φορητό τερματικό 
μέσω τυποποιημένων θυρών (RS-232, USB, PCMCIA κ.α.), σαν περιφερειακό 
επάνω του. 

Τα Φορητά Τερματικά θα πρέπει να μπορούν να μεταδώσουν τουλάχιστον τα κρίσιμα βιοσήματα 
των ασθενών μέσω οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες δικτυακής σύνδεσης, ενώ θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα μετάδοσης πολυμεσικής πληροφορίας στην περίπτωση που το εύρος ζώνης 
της σύνδεσης κρίνεται επαρκές για μετάδοση τέτοιου όγκου πληροφορίας. 

 Το Κέντρο Συντονισμού το οποίο θα στεγάζεται σε κάποιο νοσοκομείο πρέπει να 
διατηρεί σταθερή ευρυζωνική δικτυακή σύνδεση με εγγυημένο εύρος ζώνης (π.χ. 2 Mbps 
downlink και 512 kbps uplink). 

 Οι Περιφερειακές Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης των νοσοκομείων θα πρέπει να διατηρούν 
σταθερή ευρυζωνική δικτυακή σύνδεση, κατά προτίμηση με εγγυημένο εύρος ζώνης (π.χ. 
1 Mbps downlink και 384 kbps uplink). 

 

Είναι προφανές ότι όσο καλύτερη είναι η δικτυακή σύνδεση μεταξύ των διαφόρων σημείων του 
δικτύου, τόσο ταχύτερη και με μικρότερη πιθανότητα σφάλματος θα είναι η μετάδοση των 
δεδομένων. 

 
Σχήμα 94 Αρχιτεκτονική Προσέγγιση Τηλεϊατρικής Επειγόντων Περιστατικών 
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7.3.2 Διαστασιολόγηση έργου Φίλιππος 

Το δίκτυο Τηλεϊατρικής θα παρέχει άμεση υποστήριξη σε απομονωμένες περιοχές ή σε 
περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτή η παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας (π.χ. 
ύπαιθρος, σημεία καταστροφών κ.α.). Η υποστήριξη αυτή θα παρέχεται μέσω κατάλληλων 
φορητών τερματικών και επικοινωνίας τους με κέντρα παροχής ιατρικής φροντίδας (νοσοκομεία). 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα καταστεί εφικτή η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε δυσπρόσιτες 
περιοχές, θα βελτιωθούν οι χρόνοι αντίδρασης του ιατρικού μηχανισμού σε επείγοντα περιστατικά 
και θα αποφευχθούν περιττές διακομιδές σε νοσοκομεία. Η φορητότητα των τερματικών αυτών θα 
επιτρέψει την κάλυψη επιτόπιων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στην αντιμετώπιση 
των οποίων οι Ένοπλες Δυνάμεις πάντα συμμετέχουν ενεργά. 

Το δίκτυο Τηλεϊατρικής θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέρη: 

 Τριάντα (30) φορητά τερματικά παρακολούθησης και καταγραφής βιοσημάτων, τα οποία 
θα προσκομίζονται στα άτομα που χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια. Τα τερματικά 
αυτά θα συλλαμβάνουν και θα αποστέλλουν στο Κέντρο Συντονισμού στο οποίο ανήκουν 
και στο τηλε-συμμετέχον ιατρικό προσωπικό τα βιοσήματα του ασθενούς, έτσι ώστε οι 
απομακρυσμένοι ιατροί να μπορέσουν να εκτιμήσουν άμεσα την κατάσταση του 
ασθενούς και να δώσουν οδηγίες στο παρακείμενο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό 
στο σημείο του περιστατικού 

 Τρία (3) Κέντρα Συντονισμού Τηλεϊατρικής και Τηλε-εκπαίδευσης, τα οποία θα 
στελεχωθούν με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και τα οποία θα παρέχουν άμεση ιατρική 
τηλε-υποστήριξη ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων (θα εγκατασταθούν σε αντίστοιχα 
νοσοκομεία που εντάσσονται στο Έργο που θα οριστούν από τον Φορέα Λειτουργίας). 
Τα Κέντρα αυτά θα καλύψουν τις ανάγκες συντονισμού και οργάνωσης τόσο των 
υπηρεσιών Τηλεϊατρικής, όσο και των υπηρεσιών Τηλε-εκπαίδευσης. 

 Επτά (7) Περιφερειακές Αίθουσες Τηλεδιασκέψεων (ΠΑΤ), εγκατεστημένες στα 
νοσοκομεία, οι οποίες θα επιτρέπουν στο ιατρικό προσωπικό από τα νοσοκομεία αυτά να 
επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο μεταξύ τους, με το εκάστοτε Κέντρο Συντονισμού και 
κατ’ επέκταση με τα απομακρυσμένα σημεία παροχής βοήθειας. 

 Ένα (ή περισσότερα) δίκτυο επικοινωνιών, το οποίο θα επιτρέπει την αμφίδρομη 
επικοινωνία των φορητών τερματικών με το εκάστεοτε Κέντρο Συντονισμού και του 
Κέντρου Συντονισμού με τα περιφερειακά Κέντρα Τηλεδιασκέψεων. Τα δίκτυα 
επικοινωνιών θα διατεθούν έτοιμα, από το Φορέα του έργου. Ο Ανάδοχος του έργου 
καλείται να προσφέρει συμβατό εξοπλισμό επικοινωνιών (π.χ. modems, κλπ) με τα δίκτυα 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το έργο. 

 

Τα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής θα βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία της Ελληνικής 
επικράτειας, διαθέσιμα σε πληρώματα τα οποία θα μπορούν να μετακινούνται με ασθενοφόρα, 
ελικόπτερα ή επάνω σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Οι ασθενείς, αν είναι εφικτό, θα  
προσκομίζονται στους χώρους όπου θα είναι εγκατεστημένο το τερματικό. Σε ειδικές περιπτώσεις, 
τα ιατρικά πληρώματα θα μπορούν να μεταβαίνουν στα σημεία των περιστατικών, παίρνοντας μαζί 
τους το φορητό τερματικό τηλεϊατρικής. Σε κάθε περίπτωση, το τερματικό αυτό θα τους δίνει τη 
δυνατότητα: 

 Να βλέπουν στο ενσωματωμένο ιατρικό υποσύστημα του τερματικού, τα κρίσιμα 
βιοσήματα για την κατάσταση του ασθενούς, βοηθώντας τους έτσι στη λήψη άμεσων και 
ορθών αποφάσεων. 

 Να συνδέονται μέσω του τηλεπικοινωνιακού συστήματος του τερματικού, με το αρμόδιο 
Κέντρο Συντονισμού τηλεϊατρικής, στο οποίο θα βρίσκονται σε υπηρεσία ειδικοί ιατροί. 
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Οι ιατροί αυτοί θα μπορούν να δουν στο Κέντρο Συντονισμού τα βιοσήματα του 
ασθενούς μέσω της ζεύξης με το φορητό τερματικό, ενώ θα έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση 
στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς μέσω του ΔΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι 
ιατροί από το Κέντρο Συντονισμού θα μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένες και 
προσαρμοσμένες στον ασθενή ιατρικές υπηρεσίες, δίνοντας τις κατάλληλες οδηγίες στα 
ιατρικά πληρώματα, μέσω των φορητών τερματικών. 

 Να λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλές από ιατρούς οι οποίοι βρίσκονται σε άλλα 
νοσοκομεία, εκτός του αρμόδιου Κέντρου Συντονισμού. Η ικανότητα ενός Κέντρου 
Συντονισμού να συνδέεται ταυτόχρονα με αίθουσες τηλεδιασκέψεων σε διάφορα 
στρατιωτικά νοσοκομεία και με τα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής, δίνει τη δυνατότητα 
στο δίκτυο τηλεϊατρικής να φέρνει σε επαφή εξειδικευμένους ιατρούς από οποιοδήποτε 
νοσοκομείο (το οποίο διαθέτει Περιφερειακή Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης) με οποιονδήποτε 
ασθενή ο οποίος βρίσκεται κοντά σε ένα φορητό τερματικό τηλεϊατρικής. Η δυνατότητα 
πολυδιασκέψεων που θα διαθέτει το Κέντρο Συντονισμού, θα επιτρέπει την ταυτόχρονη 
σύνδεση περισσότερων του ενός φορητών τερματικών και νοσοκομείων, δημιουργώντας 
μικτές ομάδες διαβούλευσης για τη σύγκλιση ιατρικών συμβουλίων ή και για την παροχή 
συμβουλών σε περισσότερα από ένα απομακρυσμένα σημεία ταυτόχρονα. 

 

Το δίκτυο Τηλεϊατρικής θα μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα, αλλά θα διασυνδέεται μέσω 
πρωτοκόλλων ανταλλαγής δεδομένων με το ΟΠΣΝ του ΔΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, μέσω του Αρμόδιου 
Κέντρου Συντονισμού του κάθε κλάδου. Τα ιατρικά δεδομένα από τα φορητά τερματικά 
τηλεϊατρικής, θα αποστέλλονται στο Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού, το οποίο στη συνέχεια θα 
ενημερώνει τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς στο ΔΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Οι πληροφορίες των 
περιστατικών που θα επιλέγονται για αποθήκευση, θα είναι στη συνέχεια διαθέσιμες στο 
(εξουσιοδοτημένο) προσωπικό των νοσοκομείων, το οποίο θα τις προσπελαύνει μέσω του ΔΥ 
ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Έτσι, οι ιατρικές υπηρεσίες του δικτύου τηλεϊατρικής οι οποίες θα προσφέρονται 
στους ασθενείς, θα είναι διαθέσιμες στο ιστορικό των ασθενών. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει 
ενημέρωση των νοσοκομείων μέσω του ΔΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, για τα εισερχόμενα σε αυτά περιστατικά 
και για την πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα που τους παρασχέθηκε. 

Τα Κέντρα Συντονισμού θα αποτελούν τον κεντρικό κόμβο του δικτύου Τηλεϊατρικής και τα 
σημεία διασύνδεσης των σημείων τηλεϊατρικής με το ΔΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. Τα φορητά τερματικά και 
οι αίθουσες τηλεδιάσκεψης των νοσοκομείων θα αποτελούν τα ακροσημεία του δικτύου. Οι 
δικτυακές ζεύξεις των ακροσημείων θα ποικίλουν: 

 Οι Περιφερειακές Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης των νοσοκομείων θα συνδέονται στα τοπικά 
δίκτυα των νοσοκομείων και θα επικοινωνούν με το Κέντρο Συντονισμού μέσω του 
WAN των Ενόπλων Δυνάμεων, διαθέτοντας ελάχιστο, μη εγγυημένο, bandwidth 
384Kbps για τηλεδιασκέψεις. 

 Τα φορητά τερματικά θα μπορούν να συνδεθούν στα τοπικά ή δορυφορικά δίκτυα των 
μονάδων όπου θα βρίσκονται, έχοντας ένα ελάχιστο, μη εγγυημένο, bandwidth από 
256Kbps για επικοινωνία με το Κέντρο Συντονισμού. Όταν θα βρίσκονται εκτός 
μονάδος, θα μπορούν να συνδεθούν εναλλακτικά μέσω των ακόλουθων δικτύων: 

o Κινητής τηλεφωνίας, μέσω Class 12 GPRS modem, με bandwidth 40 – 50Kbps. 

o Σταθερής τηλεφωνίας, μέσω V.92 dialup modem, με bandwidth 40 – 50 kbps. 

o Δορυφορικής ζεύξης μέσω HellasSAT, μέσω φορητού δορυφορικού σταθμού, με 
bandwidth  από 64Kbps, ανάλογα με το διαθέσιμο bandwidth του δορυφορικού 
σταθμού. Ο αναγκαίος εξοπλισμός διασύνδεσης με τον δορυφόρο HellasSat είναι 
ευθύνη του Φορέα. 
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o Άλλης πιθανής ασύρματης ζεύξης η οποία θα γίνει μελλοντικά διαθέσιμη στις 
Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ο πομποδέκτης της οποίας θα μπορεί να συνδεθεί με 
το φορητό τερματικό μέσω τυποποιημένων θυρών (RS-232, USB, PCMCIA κ.α.), 
σαν περιφερειακό επάνω του. Για το λόγο αυτό, τα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής 
θα πρέπει να είναι επεκτάσιμα όσον αφορά τα είδη των δικτυακών συνδέσεων που 
θα μπορούν να υποστηρίξουν. 

Τα φορητά τερματικά θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα περισσότερα από 
ένα είδη δικτυακών ζεύξεων, για λόγους failover ή και για τη δρομολόγηση διαφορετικών ειδών 
δικτυακής πληροφορίας από διαφορετικά κανάλια (π.χ. φωνή μέσω τηλεφώνου, δεδομένα και 
εικόνες μέσω δορυφόρου κ.α.). Για το λόγο αυτό, τα φορητά τερματικά θα πρέπει να είναι σε θέση 
να διατηρούν τουλάχιστον 2 δικτυακές συνδέσεις ενεργές ταυτόχρονα, ασχέτως αν είναι ενσύρματες 
ή ασύρματες. 

• Τα Κέντρα Συντονισμού θα συνδέονται με το WAN των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του 
τοπικού δικτύου των ΜΥ όπου θα εγκατασταθούν. Μέσω του ίδιου τοπικού δικτύου θα 
συνδέεται και με το ΔΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ. 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν, παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες οι απαιτήσεις για τα 
μέρη που απαρτίζουν το Δίκτυο Τηλεϊατρικής. 

 

7.3.3 Κέντρο Συντονισμού 

Το Κέντρο Συντονισμού αποτελεί τον κεντρικό κόμβο του δικτύου τηλεϊατρικής Επειγόντων 
Περιστατικών και το σημείο διασύνδεσης των ακροσημείων τηλεϊατρικής (Φορητά Τερματικά 
Τηλεϊατρικής και προαιρετικά Περιφερειακές Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης) με το Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα. Το Κέντρο Συντονισμού Τηλεϊατρικής είναι υπεύθυνο για την λήψη 
κλήσεων τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών και την υποστήριξη των κλήσεων αυτών σε 
πραγματικό χρόνο, είτε μέχρι την επιτυχή αντιμετώπιση του περιστατικού (σε περίπτωση π.χ. 
αγροτικού ιατρείου όπου είναι δυνατή με τα παρόντα μέσα η αντιμετώπιση του περιστατικού χωρίς 
την ανάγκη διακομιδής), είτε μέχρι το μέσο διακομιδής (π.χ. ασθενοφόρο ή ελικόπτερο) φτάσει 
από τον τόπο του ατυχήματος στο πλησιέστερο, κατάλληλα εξοπλισμένο νοσοκομείο. Τα Κέντρα 
Συντονισμού Τηλεϊατρικής πρέπει να στελεχώνονται από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων ώστε να 
μπορούν να καλύψουν και να υποστηρίξουν περιστατικά διαφόρων φύσεων. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν περισσότερα του ενός Κέντρα Συντονισμού, μπορεί να υπάρχει και ένα Διαχειριστικό 
Κέντρο Συντονισμού το οποίο να αναλαμβάνει να δρομολογεί τις εισερχόμενες κλήσεις από 
Φορητά Τερματικά Τηλεϊατρικής Επειγόντων Περιστατικών στα επί μέρους Κέντρα Συντονισμού. 
Σε περίπτωση ύπαρξης ενός μόνο κέντρου συντονισμού, υπάρχει ταύτιση αυτού με το 
Διαχειριστικό Κέντρο, καθώς λαμβάνεται η κλήση και εξυπηρετείται από το ίδιο. 

Μέσω του δικτύου Τηλεϊατρικής Επειγόντων Περιστατικών Περιστατικών, μπορεί ένα Κέντρο 
Συντονισμού να δίνει οδηγίες για την κατάλληλη αντιμετώπιση απομακρυσμένων περιστατικών. 
Όπως προαναφέρθηκε, τα Κέντρα Συντονισμού θα είναι υπεύθυνα για τη λήψη όλων των 
συλλεγόμενων και μεταδιδόμενων στοιχείων όπως βιοσήματα και πολυμεσική πληροφορία, και για 
τη μετάδοση προφορικών ή/και γραπτών εντολών οι οποίες θα επιτρέψουν τη σωστή καθοδήγηση 
του τοπικού ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού στον τόπο ενός περιστατικού. 

7.3.3.1 Θέσεις εργασίας 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

455 

Σε κάθε Κέντρο Συντονισμού πρέπει να υπάρχουν θέσεις εργασίας για την εξυπηρέτηση των 
περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες θα στελεχώνονται από εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό ή ομάδες ιατρών. Από τις θέσεις αυτές το προσωπικό θα δύναται: 

 Να βλέπει τα μεταδιδόμενα από τα Φορητά Τερματικά Τηλεϊατρικής κρίσιμα για την 
κατάσταση του ασθενούς βιοσήματα. 

 Να έχει ταυτόχρονη πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, το οποίο θα πρέπει 
να τηρείται σε βάσεις δεδομένων βασισμένες σε τεχνολογία διαδικτύου προκειμένου να 
είναι προσβάσιμες από τους εν κινήσει χρήστες, ενώ μπορεί να τηρείται και αρχείο στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου. 

 Να στέλνει εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες στον ασθενή ιατρικές υπηρεσίες, δίνοντας 
τις κατάλληλες οδηγίες στα ιατρικά πληρώματα. 

 Να συνδιασκέπτεται με άλλο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό μέσω των Περιφερειακών 
Αιθουσών Τηλεδιασκέψεων των νοσοκομείων, ακόμη και όταν βρίσκονται σε ανοικτή 
επικοινωνία με κάποιο τερματικό τηλεϊατρικής. 

 

Οι κλήσεις των φορητών τερματικών τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών θα δρομολογούνται 
στις θέσεις εργασίας του Κέντρου Συντονισμού. Στις θέσεις εργασίας θα υπάρχουν προσωπικοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους θα απεικονίζονται τα βιοσήματα από τα απομακρυσμένα 
φορητά τερματικά τηλεϊατρικής και μέσω των οποίων θα μπορεί να λαμβάνει χώρα τόσο η 
μετάδοση εντολών προς τους χειριστές των φορητών τερματικών (γραπτά ή φωνητικά) όσο και ο 
τηλεχειρισμός των φορητών τερματικών  μέσω εντολών προς το ιατρικό υποσύστημα του 
τερματικού, ο οποίος μπορεί να συνίσταται στην αλλαγή των απεικονιζόμενων κυματομορφών, στη 
λήψη πίεσης και άλλων εντολών ανάλογα με τις επιτρεπτές από το ιατρικό υποσύστημα ενέργειες. 
Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των θέσεων εργασίας θα γίνεται τοπική απεικόνιση και 
αποθήκευση όλων των μεταδιδόμενων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων 
βιοσημάτων και των εικόνων (ακίνητων ή/και κινούμενων) που μεταδίδονται από το Φορητό 
Τερματικό Τηλεϊατρικής Επειγόντων Περιστατικών, ενώ από τους ίδιους υπολογιστές θα μπορούν 
οι χειριστές ιατροί να έχουν πρόσβαση (ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης του καθενός) στους 
ιατρικούς φακέλους των ασθενών 

Σε κάθε Κέντρο Συντονισμού θα υπάρχει και ένας διαχειριστικός σταθμός εργασίας, από τον 
οποίο θα γίνονται οι δρομολογήσεις των κλήσεων προς τις θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να υπάρχει 
η δυνατότητα αυτόματης δρομολόγησης κλήσεων τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών σε κάποια 
από τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, ενώ στην περίπτωση ύπαρξης πολλών διασυνδεδεμένων 
Κέντρων Συντονισμού, θα πρέπει να υπάρχει και ένα Διαχειριστικό Κέντρο Συντονισμού από το 
οποίο θα γίνεται η δρομολόγηση προς το εκάστοτε κέντρο, και από το κέντρο μέσω της 
διαχειριστικής θέσης η δρομολόγηση προς την αρμόδια θέση εργασίας.  

Η αντιμετώπιση ενός περιστατικού θα ξεκινά με την υποδοχή της κλήσης ενός φορητού 
τερματικού. Η κάθε κλήση ιατρικής υποστήριξης των φορητών τερματικών θα δρομολογείται σε 
μία διαθέσιμη θέση εργασίας από τη διαχειριστική θέση εργασίας του Κέντρου Συντονισμού (ή 
προηγουμένως με τη δρομολόγηση στο αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού από το Διαχειριστικό 
Κέντρο Συντονισμού στην περίπτωση διασυνδεδεμένων κέντρων). Η δρομολόγηση των κλήσεων 
θα πρέπει να γίνεται διάφανα στους χρήστες, είτε αυτόματα είτε με παρέμβαση του διαχειριστή. Το 
Κέντρο Συντονισμού θα πρέπει να μπορεί να μεταφέρει μια κλήση φορητού τερματικού από μια 
θέση εργασίας σε κάποια άλλη, με την παρέμβαση του διαχειριστή του Κέντρου. Ο τερματισμός 
μιας κλήσεως θα μπορεί να γίνει είτε από τη θέση εργασίας του Κέντρου Συντονισμού είτε από το 
τερματικό τηλεϊατρικής.  
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7.3.3.2 Προδιαγραφές εξοπλισμού Κέντρων Συντονισμού. 

Ο εξοπλισμός ενός Κέντρου Συντονισμού χωρίζεται στον εξοπλισμό για τις θέσεις εργασίας του 
Κέντρου και στον εξοπλισμό κορμού, ο οποίος θα παρέχει τις βασικές δικτυακές υπηρεσίες στο 
δίκτυο Τηλεϊατρικής. Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού των θέσεων εργασίας, θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Να φέρουν σύγχρονο επεξεργαστή, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, κατά προτίμηση 
Intel Core2 Duo 1.6 GHz ή νεότερο. 

 Να έχουν RAM τουλάχιστον 1 GB. 

 Να έχουν οθόνη, με ανάλυση τουλάχιστον 1280 × 1024 pixels. 

 Η κάρτα γραφικών τους να αποδίδει 16,7 εκατομμύρια χρώματα σε ανάλυση 
τουλάχιστον 1280 × 1024 pixels. 

 

Ο εξοπλισμός κορμού ενός Κέντρου Συντονισμού, περιλαμβάνει τον ενεργό και παθητικό 
εξοπλισμό για τη δικτυακή σύνδεση των μονάδων του Κέντρου και για την παροχή των 
απαραίτητων δικτυακών υπηρεσιών. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει: 

 Το τοπικό δίκτυο του Κέντρου Συντονισμού, το οποίο θα πρέπει να παρέχει για τους 
Η/Υ του Κέντρου συνδέσεις Ethernet 100 Mbit. 

 Τον κεντρικό εξυπηρετητή του Κέντρου Συντονισμού, ο οποίος θα αναλάβει να 
διαχειρίζεται την εφαρμογή τηλεϊατρικής, την κεντρική υποδοχή των εισερχομένων 
κλήσεων δεδομένων από τα φορητά τερματικά και την επικοινωνία με τη βάση 
δεδομένων όπου θα τηρούνται οι ιατρικοί φάκελοι των ασθενών. 

 

Αναφορικά με την προς τα έξω διασύνδεση. το Κέντρο Συντονισμού το οποίο θα στεγάζεται σε 
κάποιο νοσοκομείο πρέπει να διατηρεί σταθερή ευρυζωνική δικτυακή σύνδεση με εγγυημένο εύρος 
ζώνης (π.χ. 2 Mbps downlink και 512 kbps uplink). 

7.3.3.3 Προδιαγραφές λογισμικού Κέντρου Συντονισμού. 

Το λογισμικό ενός Κέντρου Συντονισμού πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω εφαρμογές: 

 Λογισμικό τηλεϊατρικής  επειγόντων περιστατικών, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα: 

o λήψης και απεικόνισης συνεχών ιατρικών δεδομένων από το ιατρικό υποσύστημα 
των φορητών τερματικών τηλεϊατρικής (π.χ. κυματομορφές ΗΚΓ). 

o λήψης και απεικόνισης διακριτών ιατρικών δεδομένων από το ιατρικό υποσύστημα 
των φορητών τερματικών τηλεϊατρικής (π.χ. αριθμητική τιμή καρδιακών παλμών, 
αριθμητική τιμή αναπνευστικού ρυθμού, μέτρηση θερμοκρασίας κ.α.). 

o λήψης και απεικόνισης αποθηκευμένων δεδομένων από το ιατρικό υποσύστημα των 
φορητών τερματικών τηλεϊατρικής σε μη πραγματικό χρόνο (Store & Forward). 

o Αποστολής εντολών χειρισμού από το Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού προς το 
ιατρικό υποσύστημα. 

 Εφαρμογή τηλεδιασκέψεων συμβατή με το πρωτόκολλο τηλεδιασκέψεων Η.323, εκτός 
της περίπτωσης όπου αυτές υποστηρίζονται εγγενώς από το λογισμικό των φορητών 
τερματικών, κάνοντας χρήση λοιπών πιστοποιημένων αλγορίθμων (MPEG2, MPEG4, 
DivX, Xvid κ.α), η οποία θα επιτρέπει: 
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o Αμφίδρομη ομιλία μεταξύ του τοπικού χειριστή του τερματικού και των 
εξειδικευμένων ιατρών στο Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού. 

o Μετάδοση φωτογραφιών (snapshots) μεταξύ του τοπικού χειριστή του τερματικού 
και των εξειδικευμένων ιατρών στο Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού. 

o Μονόδρομο ή αμφίδρομο βίντεο μεταξύ του τοπικού χειριστή του τερματικού και 
των εξειδικευμένων ιατρών στο Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού. 

o Αμφίδρομο whiteboard μεταξύ του Αρμοδίου Κέντρου Συντονισμού και του 
υπολογιστικού υποσυστήματος του τερματικού. 

o Ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μεταξύ του τοπικού χειριστή του τερματικού και 
των εξειδικευμένων ιατρών στο Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού. 

 

Οι εφαρμογές οι οποίες θα τρέχουν στον κεντρικό εξυπηρετητή του Κέντρου Συντονισμού θα 
είναι: 

• Εφαρμογή λήψης και προβολής των βιοσημάτων από τα φορητά τερματικά, καθώς και 
πρόσβασης στους ιατρικούς φακέλους ασθενών.  

• Βάση δεδομένων της εφαρμογής τηλεϊατρικής. Η βάση αυτή θα κρατά όλες τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από τις εφαρμογές του Κέντρου Συντονισμού Τηλεϊατρικής. 
Η αποθήκευση των δεδομένων αυτών μπορεί να γίνει είτε σε σκληρούς δίσκους του 
εξυπηρετητή αυτού είτε σε ξεχωριστή αποθηκευτική μονάδα εντός του δικτύου του 
Κέντρου Συντονισμού. 

 

Όπου στα παραπάνω αναφέρονται ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ των εφαρμογών, το είδος και η 
σύνταξη των μηνυμάτων αυτών θα πρέπει να ακολουθούν διεθνή πρότυπα. 

 

7.3.4 Φορητά Τερματικά Τηλεϊατρικής Επειγόντων Περιστατικών. 

Τα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής Επειγόντων Περιστατικών θα πρέπει να παρέχουν δυνατότητες 
υποστήριξης της διάγνωσης, καθώς και να παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, 
δεδομένου ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι απομονωμένες περιοχές παροχής ιατρικής 
βοήθειας πιθανόν να αντιμετωπίζουν και προβλήματα επικοινωνίας. 

Τα τερματικά αυτά θα πρέπει να έχουν τη μορφή ανθεκτικών βαλιτσών (ή άλλου τρόπου εύκολης 
μεταφοράς από ένα άτομο), οι οποίες θα περιέχουν: 

 Το φορητό ιατρικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση των βιοσημάτων του ασθενούς. 
Αυτός θα συνδέεται με τον υπολογιστικό εξοπλισμό του τερματικού, αλλά θα πρέπει να 
μπορεί να λειτουργεί και αυτόνομα σε περίπτωση βλάβης του υπολογιστικού εξοπλισμού 
ή απώλειας επικοινωνίας με το Κέντρο Συντονισμού. 

 Τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, για την ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση με το Κέντρο 
Συντονισμού. 

 Τον υπολογιστικό εξοπλισμό, ο οποίος θα ενοποιήσει όλα τα παραπάνω τμήματα σε ένα 
ενιαίο τερματικό. 

Η συνολική κατασκευή των φορητών τερματικών τηλεϊατρικής θα πρέπει να βασίζεται στη σύνδεση 
επιμέρους συνεργαζόμενων και αυτόνομων μονάδων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να 
αφαιρούνται εύκολα υποσυστήματα των τερματικών τα οποία θα παρουσιάζουν βλάβη ή τα οποία 
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θα αντικαθίστανται από νεότερα μοντέλα. Η τμηματική αυτή δομή των τερματικών, διευκολύνει 
και τις ακόλουθες παραμέτρους των συσκευών αυτών: 

 Διαχείριση Συσκευών. Περιλαμβάνει τη διαχείριση του δικτύου, της ασφάλειας και της 
διαμόρφωσης των τερματικών. 

 Περιβάλλον Συντήρησης. Θα πρέπει να παρέχονται εφόσον είναι εφικτό, API για την 
πρόσβαση στις ρυθμίσεις των διαφορετικών εξαρτημάτων της συσκευής. 

 Επικοινωνιακά πρωτόκολλα. Η αποστολή και λήψη δεδομένων από τις εφαρμογές των 
τερματικών προς εξωτερικές συσκευές, θα πρέπει να βασίζεται σε ξεχωριστές 
διασυνδέσεις ώστε να υπάρχει ευελιξία στην επιλογή των επιμέρους συστατικών τα οποία 
θα απαρτίζουν τα φορητά τερματικά. 

Η βασική λειτουργία των φορητών τερματικών θα είναι η μετάδοση σε πραγματικό χρόνο των 
δεδομένων που παράγονται από το ιατρικό υποσύστημα, σε μορφή ξεκάθαρα κατανοητή από τις 
ομάδες των ειδικών στο Κέντρο Συντονισμού. 

Τα φορητά τερματικά θα πρέπει να αποδέχονται ιατρικά στοιχεία και μετά να τα συμπιέζουν 
(χωρίς απώλεια ιατρικής πληροφορίας) για να μεταδοθούν στο Κέντρο Συντονισμού μέσω της 
σύνδεσής τους. Τα μεταδιδόμενα δεδομένα όπως έχει προαναφερθεί θα περιλαμβάνουν κρίσιμα 
βιοσήματα σε πραγματικό χρόνο καθώς και πολυμεσικά δεδομένα, όπως φωνή και ακίνητες ή/και 
κινούμενες εικόνες. 

Η υπολογιστική μονάδα των τερματικών θα πρέπει να αποθηκεύει όλα τα μεταδιδόμενα ιατρικά 
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, στο σύστημα αποθήκευσής της. Κατά παραγγελία του χρήστη, θα 
πρέπει να έχει και τη δυνατότητα μετάδοσης των δεδομένων σε μη πραγματικό χρόνο στο 
Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού, ώστε να μπορεί να καλυφθεί η περίπτωση απώλειας 
τηλεπικοινωνιακής ζεύξης με το Κέντρο Συντονισμού χωρίς απώλεια κρίσιμης πληροφορίας. Για 
την εκ των υστέρων μετάδοση των αποθηκευμένων δεδομένων στο Κέντρο Συντονισμού, δε θα 
είναι απαραίτητη η λειτουργία και του ιατρικού υποσυστήματος, παρά μόνο του υπολογιστικού 
υποσυστήματος και του υποσυστήματος επικοινωνιών. 

7.3.4.1 Ιατρικός εξοπλισμός φορητών τερματικών. 

Αυτό το υποσύστημα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον μια ιατρική συσκευή που εκτελεί την 
παρακολούθηση και επίδειξη των βιοσημάτων (μόνιτορ φυσιολογικών παραμέτρων) και η οποία 
πρέπει να είναι εξοπλισμένη με μια σύνδεση που να επιτρέπει  την ανταλλαγή δεδομένων με το 
υπολογιστικό υποσύστημα (RS-232, USB, Ethernet ή άλλη). Το σήμα που παράγεται απ’ αυτή τη 
συσκευή αποτελεί τα δεδομένα που μεταδίδει το φορητό τερματικό τηλεϊατρικής στο Κέντρο 
Συντονισμού. Για τα δεδομένα αυτά, τα ιατρικά υποσυστήματα των φορητών τερματικών 
τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον: 

 Ηλεκτρονικό καρδιογράφο (7 απαγωγές κατ’ ελάχιστον). 

 Σύστημα μέτρησης επεμβατικής και μη επεμβατικής αρτηριακής πίεσης 

 Σύστημα μέτρησης κορεσμού οξυγόνου στο αίμα 

 Σύστημα μέτρησης θερμοκρασίας 

 Σύστημα μέτρησης αναπνευστικού ρυθμού 

 Σύστημα μέτρησης καρδιακών παλμών 
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Προτιμητέο είναι τα υποσυστήματα αυτά να ενσωματώνονται σε ένα ενιαίο ιατρικό μόνιτορ, όπως 
για παράδειγμα τα ιατρικά μόνιτορ που χρησιμοποιούνται στα ασθενοφόρα, ώστε να 
ελαχιστοποιείται το πλήθος των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων και το πλήθος των καλωδίων. 

Προαιρετικά, κρίνεται σκόπιμη και η ενσωμάτωση στο ιατρικό υποσύστημα των φορητών 
τερματικών: 

 Ηλεκτρονικού Στηθοσκοπίου 
 Συστήματος απεικόνισης για χρήση με οφθαλμοσκόπιο, δερματοσκόπιο κ.λ.π. 

 

Ο ιατρικός εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτει πρόσφατες δεκτές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (πιστοποίηση CE). Η μονάδα συλλογής και παρακολούθησης του υποσυστήματος θα 
πρέπει να είναι συμπαγής ενώ κρίνεται δόκιμο να διαθέτει πληκτρολόγιο ή οθόνη αφής με 
ευδιάκριτα πλήκτρα για τη διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων χειρισμών και μια οθόνη για να 
ελέγχει ο χρήστης τις λειτουργίες της. Θα πρέπει να είναι δυνατόν η μονάδα να λειτουργεί και 
αυτόνομα, δηλαδή χωρίς σύνδεση με υπολογιστή, ενώ θα πρέπει να διαθέτει ψηφιακές εξόδους για 
σύνδεση με υπολογιστή για τη μακρόχρονη αποθήκευση και μετάδοση των δεδομένων. 

Η οθόνη του ιατρικού υποσυστήματος θα πρέπει να απεικονίζει τα βιοσήματα σε καθαρή και 
δομημένη μορφή. Όλες οι λειτουργίες της οθόνης θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμες. Τα 
υποσυστήματα αυτά θα πρέπει να επιδεικνύουν τα ακόλουθα βιοσήματα σε LCD ή TFT έγχρωμη 
οθόνη, με ανάλυση τουλάχιστον 640×480 pixels: 

 Συνεχής απεικόνιση ΗΚΓ (Ηλεκτροκαρδιογραφήματος) 

 Μη Επεμβατική μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης 

 Κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (SpO2) 

 Θερμοκρασία. 

 Αναπνευστικό ρυθμό 

 Καρδιακούς παλμούς 
 

Το ιατρικό υποσύστημα θα πρέπει να έχει καθορισμένες περιοχές στην οθόνη του, για την επίδειξη 
των ιατρικών πληροφοριών. Θα πρέπει να μπορεί να  επιδεικνύει τα παραπάνω βιοσήματα είτε σε 
κυματομορφή είτε σε αριθμητική μορφή, σύμφωνα με την απαίτηση του χρήστη. Επιπλέον, 

 Η κατάσταση και οι συναγερμοί θα πρέπει να δείχνονται σε συγκεκριμένη περιοχή της 
οθόνης. 

 Θα πρέπει να είναι δυνατό να απεικονίζονται τουλάχιστον 3 κυματομορφές ταυτόχρονα 
στην οθόνη, κατά προτίμηση 2 απαγωγές ΗΚΓ και η κυματομορφή της οξυμετρίας. 

 Ο ρυθμός σφίξεων σε αριθμητική μορφή θα επιδεικνύεται σε συγκεκριμένο σημείο της 
οθόνης. 

 Ο κορεσμός σε Ο2 σε αριθμητική μορφή θα επιδεικνύεται σε συγκεκριμένο σημείο της 
οθόνης. 

 Η ΜΕΑΠ σε αριθμητική μορφή θα επιδεικνύεται σε συγκεκριμένο σημείο της οθόνης. 

 Η θερμοκρασία θα επιδεικνύεται σε συγκεκριμένο σημείο της οθόνης. 

 

Τα μενού θα πρέπει να επιδεικνύονται, ένα την κάθε φορά, στην κορυφή ή στο κάτω μέρος της 
οθόνης και να είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να μπορούν ν’ αντικατασταθούν από κουμπιά, είτε 
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επάνω στην ιατρική συσκευή είτε σε εικονική μορφή (όπως στους υπολογιστές). Το υποσύστημα θα 
πρέπει να επιτρέπει τη μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο μενού με τη χρήση κουμπιών. 

Το ιατρικό υποσύστημα θα είναι καλωδιακά συνδεδεμένο με το υπολογιστικό υποσύστημα των 
φορητών τερματικών, ενώ θα είναι «εικονικά» συνδεδεμένο με το Κέντρο Συντονισμού μέσω των 
χρησιμοποιούμενων δικτύων επικοινωνιών. Ο χειριστής στο Κέντρο Συντονισμού θα πρέπει να 
βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις ίδιες πληροφορίες που θα παρουσιάζονται στην οθόνη του 
ιατρικού υποσυστήματος του φορητού τερματικού. 

 

ΗΚΓ. 

Το ιατρικό υποσύστημα θα πρέπει να μπορεί να μετράει ταυτόχρονα τουλάχιστον 7 από τις 12 
κυματομορφές ΗΚΓ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Το σύστημα θα πρέπει 
να μπορεί να επιδεικνύει τουλάχιστον δύο κυματομορφές κάθε φορά, ενώ προτιμώνται 3 
κυματομορφές. Το ΗΚΓ θα πρέπει να μπορεί να επιδεικνύεται (για κάθε απαγωγή) σε 3 
διαφορετικές ταχύτητες 12,5 mm/sec, 25 mm/sec και 50 mm/sec, επιλεγόμενη από το χρήστη. 
Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να παγώνει την κυματομορφή του ΗΚΓ, ώστε να δίνει τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων πάνω σε αυτό. 

Οι κυματομορφές του ΗΚΓ που θα απεικονίζονται θα είναι δύο από τις 12 στάνταρ κυματομορφές 
του ΗΚΓ. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η επιλογή εξ αυτών από το χειριστή, καθώς το ιατρικό 
υποσύστημα θα πρέπει να μπορεί να αποκτήσει ταυτόχρονα 7 κυματομορφές κατ’ ελάχιστον (μέσω 
των καλωδίων).  

Το σύστημα θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα καταγραφής και επίδειξης του ρυθμού 
σφίξεων (καρδιακών παλμών) σε αριθμητική μορφή. Κατά την επίδειξη της κυματομορφής του 
ΗΚΓ, το σύστημα θα πρέπει να δείχνει σε αριθμητική μορφή τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Την απαγωγή που χρησιμοποιείται. 

 Την ταχύτητα. 

 Την κλίμακα. 

Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να θέτει άνω και κάτω όρια για το ρυθμό σφίξεων. Όταν τα όρια 
ξεπεραστούν, το σύστημα θα πρέπει να δίνει άμεσα ηχητικά και οπτικά σήματα. Τέλος, θα πρέπει 
να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης του ΗΚΓ (π.χ. ένας εκτυπωτής χαρτοταινίας). 

SPO2. 

Το υποσύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη μέτρηση του κορεσμού του αίματος σε οξυγόνο. Στην 
απουσία άλλων τρόπων μέτρησης του ρυθμού σφίξεων, το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την 
επίδειξη μιας κυματομορφής που θα βγαίνει από τη μέτρηση του SPO2. Ο ρυθμός σφίξεων θα 
υπολογίζεται απ’ αυτές τις μετρήσεις και θα δείχνεται σε αριθμητική μορφή. Σε περίπτωση που 
δείχνονται άλλες κυματομορφές (π.χ. ΗΚΓ), το σύστημα θα δείχνει τον κορεσμό του οξυγόνου σε 
αριθμητική μορφή. Ο χρόνος ανανέωσης (ο χρόνος ανάμεσα στην ανανέωση των τιμών) θα πρέπει 
να μπορεί να καθορίζεται από το χρήστη. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη ρύθμιση 
και την παρακολούθηση ορίων συναγερμού για το Ο2. 

ΜΕΑΠ (Μη Επεμβατική μέτρηση της Αρτηριακής Πίεσης). 

Το υποσύστημα θα πρέπει να έχει τον τρόπο να μετράει με μη επεμβατικό τρόπο τη συστολική, 
διαστολική και, κυρίως, την αρτηριακή πίεση. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να μετράει τις 
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τελευταίες πιέσεις αυτόματα, χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Ο χρόνος διαλείμματος ανάμεσα στις 
μετρήσεις των πιέσεων θα πρέπει να μπορεί να καθορίζεται από το χρήστη. Η ΜΕΑΠ θα 
δείχνεται σε αριθμητική μορφή. Το υποσύστημα θα πρέπει να επιτρέπει τη ρύθμιση και την 
παρακολούθηση ορίων συναγερμού για τη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση. 

Θερμοκρασία. 

Το υποσύστημα θα πρέπει να έχει τον τρόπο να μετράει και να επιδεικνύει τη θερμοκρασία του 
ασθενή από δύο κανάλια, Τ1 και Τ2. Θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου 
ανανέωσης της επίδειξης της θερμοκρασίας και τη δυνατότητα ρύθμισης και παρακολούθησης 
ορίων συναγερμού για τη θερμοκρασία του ασθενή. 

Συναγερμοί. 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς. Οι συναγερμοί θα πρέπει να 
κλείνουν με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού (ή ισοδύναμο). Τα άνω και κάτω όρια των 
συναγερμών θα πρέπει να καθορίζονται από το χρήστη. Συναγερμοί θα πρέπει να μπορούν να 
τεθούν για όλες τις παραμέτρους που θα φαίνονται στο monitor του ιατρικού υποσυστήματος. Ο 
καθορισμός των παραμέτρων συναγερμού πρέπει να θα γίνεται απλά, από ένα μενού επιλογής. 

7.3.4.2 Υποσύστημα τηλεπικοινωνιών των φορητών τερματικών. 

Τα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής πρέπει να μπορούν να διασυνδέονται με το/τα Κέντρα 
Συντονισμού με οποιαδήποτε διαθέσιμη δυνατή σύνδεση. Αυτό συνεπάγεται ότι τα Φορητά 
Τερματικά Τηλεϊατρικής θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν: 

 Τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας μέσω V.92 dialup modems 

 Τα επίγεια ευρυζωνικά δίκτυα (xDSL) μέσω USB / Ethernet συνδέσεων 

 Τα διαθέσιμα κυψελλωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών, κάνοντας χρήση των δικτύων 
τρίτης γενιάς (3G) όπου αυτά είναι διαθέσιμα και χρήση των δικτύων GSM και GPRS 
όταν τα πρώτα δεν είναι διαθέσιμα με χρήση των αντίστοιχων PCMCIA / USB / 
Ethernet modems 

 Ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα (Mobile DSL)όπου αυτά είναι διαθέσιμα με χρήση των 
αντίστοιχων PCMCIA / USB / Ethernet modems. 

 Wi-Fi και Wi-Max δίκτυα δίκτυα όπου αυτά είναι διαθέσιμα μέσω των αντίστοιχων 
ενσωματωμένων ή εξωτερικών διεπαφών 

 Δορυφορικά δίκτυα, όταν και όπου αυτά είναι διαθέσιμα, εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος 
εξοπλισμός ο οποίος θα μπορεί να συνδεθεί με το φορητό τερματικό μέσω 
τυποποιημένων θυρών (RS-232, USB, PCMCIA κ.α.), σαν περιφερειακό επάνω του. 

 

Τα Φορητά Τερματικά θα πρέπει να μπορούν να μεταδώσουν τουλάχιστον τα κρίσιμα βιοσήματα 
των ασθενών μέσω οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες δικτυακής σύνδεσης, ενώ θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα μετάδοσης πολυμεσικής πληροφορίας στην περίπτωση που το εύρος ζώνης 
της σύνδεσης κρίνεται επαρκές για μετάδοση τέτοιου όγκου πληροφορίας. 

Τα είδη της μεταδιδόμενης πληροφορίας μεταξύ των φορητών τερματικών τηλεϊατρικής και των 
Κέντρων Συντονισμού, περιλαμβάνουν: 
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 Συνεχή ιατρικά δεδομένα, από το ιατρικό υποσύστημα προς το Αρμόδιο Κέντρο 
Συντονισμού (π.χ. κυματομορφές ΗΚΓ). 

 Διακριτά ιατρικά δεδομένα, από το ιατρικό υποσύστημα προς το Αρμόδιο Κέντρο 
Συντονισμού (π.χ. αριθμητική τιμή καρδιακών παλμών, αριθμητική τιμή αναπνευστικού 
ρυθμού, μέτρηση θερμοκρασίας κ.α.). 

 Αμφίδρομη ομιλία μεταξύ του τοπικού χειριστή του τερματικού και των εξειδικευμένων 
ιατρών στο Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού. 

 Μετάδοση φωτογραφιών (snapshots) μεταξύ του τοπικού χειριστή του τερματικού και 
των εξειδικευμένων ιατρών στο Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού. 

 Μονόδρομο ή αμφίδρομο βίντεο μεταξύ του τοπικού χειριστή του τερματικού και των 
εξειδικευμένων ιατρών στο Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού. 

 Αμφίδρομο whiteboard μεταξύ του Αρμοδίου Κέντρου Συντονισμού και του 
υπολογιστικού υποσυστήματος του τερματικού. 

 Γραπτά μηνύματα μεταξύ του τοπικού χειριστή του τερματικού και των εξειδικευμένων 
ιατρών στο Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού. 

 Αποθηκευμένα δεδομένα, από το υπολογιστικό υποσύστημα προς το Αρμόδιο Κέντρο 
Συντονισμού. 

 Εντολές χειρισμού από το Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού προς το ιατρικό υποσύστημα. 

 Εντολές ελέγχου και συντήρησης, από το Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού προς το 
υπολογιστικό υποσύστημα. 

 

Όλα τα παραπάνω είδη πληροφορίας θα πρέπει να πολυπλέκονται στο ενεργό κανάλι επικοινωνίας 
των φορητών τερματικών με το Κέντρο Συντονισμού. Το bandwidth του καναλιού αυτού ποικίλει, 
από τα 56 kbps (σε ιδανικές συνθήκες) μιας V.92 dialup σύνδεσης έως 2 Mbps (ή και 
περισσότερα) μια σύνδεσης κυψελλωτών δικτύων τρίτης γενιάς ή σύνδεσης ασύρματου DSL ή 
σύνδεσης Wi-Fi. Η διαθεσιμότητα των μορφών επικοινωνίας, η συμπίεση και πολυπλεξία των 
δεδομένων και η κατανομή τους στα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας, θα πρέπει να γίνεται 
αυτόματα από το λογισμικό επικοινωνιών των φορητών τερματικών, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα επικοινωνιών πολυμέσων (π.χ. TCP/IP, UDP, H.323 κ.λ.π.), δίνοντας απόλυτη 
προτεραιότητα στη μεταφορά των κρίσιμων ιατρικών βιοσημάτων και στην αμφίδρομη φωνητική 
επικοινωνία. 

Η σύνδεση των φορητών τερματικών τηλεϊατρικής με τον ιατρικό εξοπλισμό, θα πρέπει να γίνεται 
μέσω ειδικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας (π.χ. ΑΡΙ) τα οποία θα προσδιορίζουν μόνο το τμήμα 
της ανταλλαγής δεδομένων. Τα φορητά τερματικά θα πρέπει να είναι σε θέση να στέλνουν τα 
ιατρικά τους δεδομένα μέσω οποιασδήποτε από τις δικτυακές συνδέσεις που θα διαθέτουν. 
Επιπλέον, θα πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται με οποιοδήποτε εξοπλισμό επικοινωνιών 
μπορεί να συνδεθεί στις θύρες επικοινωνίας τους (μέσω κατάλληλων οδηγών). 

Τα φορητά τερματικά θα πρέπει να υποστηρίζουν το TCP/IP ως το βασικό πρωτόκολλο 
επικοινωνίας. Επίσης, το λογισμικό τους θα πρέπει να είναι συμβατό με το πρωτόκολλο 
τηλεδιασκέψεων Η.323 για την υποστήριξη βιντεοδιασκέψεων, εκτός της περίπτωσης όπου αυτές 
υποστηρίζονται εγγενώς από το λογισμικό των φορητών τερματικών, κάνοντας χρήση λοιπών 
πιστοποιημένων αλγορίθμων (MPEG2, MPEG4, DivX, Xvid κ.α) . Επιπλέον, για την ανταλλαγή 
δεδομένων με ιατρικό εξοπλισμό, θα πρέπει να υποστηρίζουν και τα τυποποιημένα ιατρικά 
πρωτόκολλα ανταλλαγής δεδομένων. 

Το υποσύστημα του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο υπολογιστικό 
υποσύστημα των φορητών τερματικών τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών, ή να είναι κάποια 
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εξωτερική συσκευή (π.χ. PCMCIA 3G/GPRS modem, USB/Ethernet DSL modem, 
δορυφορικός πομποδέκτης, κ.λπ.) συνδεδεμένη με αυτό. 

Κατά τη σύνδεση των τερματικών με το αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού, θα πρέπει συνεχώς να 
επιδεικνύεται στην οθόνη των τερματικών η πρόοδος της σύνδεσης. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να επιλέξει εναλλακτικό δίκτυο επικοινωνιών για σύνδεση, αν διατίθεται κάτι τέτοιο. 
Στην οθόνη των τερματικών, θα πρέπει να απεικονίζονται συνέχεια η κατάσταση της σύνδεσης με 
το ενεργό δίκτυο επικοινωνίας και η διαθεσιμότητα εναλλακτικών δικτύων επικοινωνίας. Οι 
πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση της σύνδεσης θα πρέπει να δίνονται με απλό και άμεσο 
τρόπο. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση όρων «δικτύου» και δε θα πρέπει να δίνονται 
πληροφορίες ακατανόητες στο ιατρικό προσωπικό. 

Σε περιπτώσεις προβλημάτων επικοινωνίας και εάν ο χρήστης δεν κάνει καμία ενέργεια, το 
υποσύστημα επικοινωνιών θα πρέπει να προσπαθεί αυτόματα να συνδεθεί με το Κέντρο 
Συντονισμού μέσω των εναλλακτικών δικτύων επικοινωνιών που μπορεί να εντοπίσει, ή μέσω 
προσπαθειών επανάκλησης του κέντρου μέσω του ίδιου δικτύου.  Σε περίπτωση που διακοπεί η 
σύνδεση ενός φορητού τερματικού με το Κέντρο Συντονισμού, οι μεταδιδόμενες πληροφορίες θα 
πρέπει αυτομάτως να φυλάσσονται στο υπολογιστικό υποσύστημα του τερματικού, έτσι ώστε να 
εκπεμφθούν μόλις αποκατασταθεί η ζεύξη. Η επανεκπομπή των πληροφοριών αυτών συνίσταται να 
μπορεί να γίνεται με ενεργοποίηση από το χρήστη και επιλογή των πληροφοριών προς μετάδοση 
(S&F). 

7.3.4.3 Υπολογιστικός εξοπλισμός φορητών τερματικών. 

Ο υπολογιστικός εξοπλισμός των φορητών τερματικών τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών 
αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προετοιμασίας για εκπομπή των ιατρικών 
δεδομένων των τερματικών. Το υποσύστημα αυτό συλλέγει τα ιατρικά δεδομένα από το ιατρικό 
υποσύστημα, τα διαμορφώνει κατάλληλα και τα αποστέλλει για εκπομπή στο υποσύστημα 
επικοινωνιών. Επίσης, το υποσύστημα αυτό παρέχει ένα περιβάλλον χρήσης για την αποθήκευση 
και επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων, καθώς και για το γενικότερο χειρισμό (και συντήρηση) 
των τερματικών. 

Το υπολογιστικό υποσύστημα θα πρέπει να διαθέτει το δικό του πληκτρολόγιο και περιφερειακό 
κατάδειξης (trackball, touchpad, joystick ή άλλο). Προτιμάται να διαθέτει και οθόνη αφής (για 
άμεσους χειρισμούς από το χρήστη). Η οθόνη του θα πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης. 

Το υπολογιστικό υποσύστημα θα πρέπει να διαθέτει όλες τις μη ιατρικές απεικονιστικές 
δυνατότητες των φορητών τερματικών. Αυτές περιλαμβάνουν τους μηχανισμούς ολοκλήρωσης 
όλων των επιμέρους μερών των τερματικών σε ένα ενιαίο σύνολο (ως περιφερειακά του 
υπολογιστικού υποσυστήματος) και ένα γραφικό και εύκολο περιβάλλον για τους χρήστες, ώστε 
αυτοί να μπορούν να διαχειρίζονται τα ιατρικά δεδομένα που συλλαμβάνουν τα τερματικά και τις 
συνδέσεις αυτών με το Κέντρο Συντονισμού. Συνίσταται το υπολογιστικό υποσύστημα των 
φορητών τερματικών να μπορεί να δεχθεί και πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις των τερματικών (π.χ. 
αναγνώστες έξυπνων καρτών). 

Τα φορητά τερματικά θα φυλάσσουν στο σύστημα αποθήκευσής τους τα δεδομένα περιστατικών 
τα οποία δεν έχουν ακόμη στείλει σε Κέντρο Συντονισμού. Η χωρητικότητα του συστήματος 
αποθήκευσης των φορητών τερματικών θα πρέπει να επιτρέπει την πλήρη αποθήκευση ιατρικών 
βιοσημάτων, χρονικής διάρκειας συνεχούς καταγραφής από το ιατρικό υποσύστημα των 
τερματικών, τουλάχιστον για 8 ώρες. Επιπλέον, θα πρέπει να χωρούν να αποθηκευτούν και 
τουλάχιστον 50 φωτογραφίες, ελάχιστης ανάλυσης 640×480. 

Οι προδιαγραφές του υπολογιστικού συστήματος των φορητών τερματικών τηλεϊατρικής, θα 
πρέπει κατ’ ελάχιστο να καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 
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 Να φέρουν σύγχρονο επεξεργαστή, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 

 Να έχουν RAM τουλάχιστον 512ΜΒ. 

 Να έχουν οθόνη, με ανάλυση τουλάχιστον 800 × 600 pixels. 

 Η οθόνη τους να είναι αφής και να λειτουργεί ταυτόχρονα με το περιφερειακό κατάδειξης 
του υποσυστήματος. 

 Η κάρτα γραφικών τους να αποδίδει 16,7 εκατομμύρια χρώματα σε ανάλυση 
τουλάχιστον 800 × 600 pixels. 

 Να έχουν ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και περιφερειακό κατάδειξης (π.χ touchpad ή 
joystick, επιπλέον της οθόνης αφής). 

 Προαιρετικά, το πληκτρολόγιό τους μπορεί να είναι αφαιρούμενο, ενσύρματο ή 
ασύρματο. 

 Να έχουν θύρες PCMCIA type I και II. 

 Να έχουν τουλάχιστον 2 θύρες USB. 

 Προαιρετικά να έχουν θύρα Firewire 

 Να διαθέτουν θύρα Ethernet 

 Να έχουν ενσωματωμένα ηχεία με ρυθμιστικό έντασης ή έξοδο σήματος για εξωτερικά 
ηχεία. 

 Να έχουν είσοδο σήματος μικροφώνου. 

7.3.4.4 Διασύνδεση των υποσυστημάτων των φορητών τερματικών. 

Το ιατρικό υποσύστημα θα πρέπει να  μπορεί μέσω της σύνδεσης με τον υπολογιστή να δέχεται 
εντολές (και προαιρετικά να στέλνει απαντήσεις) σύμφωνα μ’ ένα πλήρως καθορισμένο πρότυπο 
επικοινωνίας, το οποίο θα εξασφαλίζει την ανίχνευση των λαθών και να μπορεί να αναμεταδίδει τα 
λανθασμένα πακέτα. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να υπάρχουν είτε στο λογισμικό του 
ιατρικού υποσυστήματος είτε στο λογισμικό του υπολογιστικού. Το συνολικό λογισμικό του 
φορητού τερματικού θα πρέπει να κανονίζει τις λάθος εντολές, τις λήξεις των χρονικών ορίων και 
τους αριθμούς σειράς των πακέτων και τα checksums τους, καθώς και να ανιχνεύει και να 
προσπαθεί να διορθώσει τα λανθασμένα στοιχεία. 

Θα πρέπει να καθοριστεί ένα σύνολο εντολών και αντίστοιχων απαντήσεων για το σύστημα του 
ιατρικού υποσυστήματος και του υπολογιστικού υποσυστήματος των τερματικών. Οι εντολές θα 
πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: 

 Εντολές ΗΚΓ. 

 Εντολές Πίεσης. 
 Εντολές Μέτρησης Σφυγμών. 
 Εντολές Θερμοκρασίας. 
 Ειδικές εντολές (για τη ρύθμιση – μηδενισμό – έλεγχο των συνθηκών και των 
παραμέτρων). 

 

Η επικοινωνία ανάμεσα στο ιατρικό και το υπολογιστικό υποσύστημα θα πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τις εντολές του τελευταίου. Τα βιοσήματα θα πρέπει να μεταδίδονται μόνο κατ’ 
απαίτηση του χρήστη. Οι απλές αριθμητικές τιμές, όπως αυτές του ρυθμού σφύξεων ή της 
αρτηριακής πίεσης, θα πρέπει να επαναμεταδίδονται κάθε φορά που στέλνεται μια αντίστοιχη 
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εντολή. Η έναρξη και η λήξη της μετάδοσης του σήματος θα πρέπει να γίνεται από ένα ζεύγος 
κατάλληλων εντολών. Η κύρια αποστολή του υπολογιστικού υποσυστήματος θα είναι να 
συγχρονίζεται και να ακολουθεί τα εισερχόμενα δεδομένα για να διατηρείται η ακρίβεια των 
μεταδιδόμενων σημάτων. 

Η επικοινωνία του υπολογιστικού υποσυστήματος με το υποσύστημα τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να 
γίνεται μέσω των διαθέσιμων οδηγών του δεύτερου και του λογισμικού τηλεπικοινωνιών που θα 
εγκατασταθεί στο πρώτο. Το λογισμικό και οι οδηγοί αυτοί θα πρέπει να υποστηρίζουν: 

 Το πρωτόκολλο TCP/IP. 

 Το πρωτόκολλο τηλεδιασκέψεων Η.323. 

 Ειδικά πρωτόκολλα επικοινωνίας για τον απομακρυσμένο χειρισμό των φορητών 
τερματικών. 

 Τεχνικές ασφάλειας στη μετάδοση των δεδομένων. 

7.3.4.5 Λογισμικό των φορητών τερματικών. 

Το λογισμικό (εφαρμογές και drivers) που θα τρέχει στα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής, θα 
πρέπει να είναι μόνιμα ενεργό από τη στιγμή που τα τερματικά θα μπαίνουν σε λειτουργία. Κατ’ 
αυτό τον τρόπο, θα είναι πιο εύκολο για το χρήστη να προσπελαύνει άμεσα τις λειτουργίες τους. 
Οι εφαρμογές επικοινωνιών, θα πρέπει να βρίσκονται μόνιμα σε κατάσταση αναμονής κλήσεων, 
έτσι ώστε να μπορούν να ενεργοποιούν αυτόματα εισερχόμενες ή εξερχόμενες κλήσεις, στον 
ελάχιστο δυνατό χρόνο. Το λογισμικό των φορητών τερματικών περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
εφαρμογές: 

 Εφαρμογή αποθήκευσης, ανάκτησης και μετάδοσης των ιατρικών δεδομένων. Αυτή, θα 
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή του τερματικού να αποθηκεύει τοπικά 
οποιαδήποτε από τα βιοσήματα τα οποία συλλαμβάνει το ιατρικό υποσύστημα των 
τερματικών, και να τα μεταδίδει στο Αρμόδιο Κέντρο Συντονισμού. Η εφαρμογή αυτή 
θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης των 
τερματικών. Οι χειριστές των τερματικών θα μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή 
αυτή, ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιήσουν και τις δυνατότητες οπτικοακουστικής 
επικοινωνίας των τερματικών.  

 Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή επικοινωνίας των ιατρικών δεδομένων των τερματικών. Οι 
χειριστές των τερματικών θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή αυτή, 
ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας των 
τερματικών, όσον αφορά τη μετάδοση των ιατρικών βιοσημάτων. Το λογισμικό θα πρέπει 
να είναι συμβατό με το πρωτόκολλο τηλεδιασκέψεων Η.323 για την υποστήριξη 
βιντεοδιασκέψεων, εκτός της περίπτωσης όπου αυτές υποστηρίζονται εγγενώς από την 
εφαρμογή μετάδοσης των βιοσημάτων των φορητών τερματικών, κάνοντας χρήση λοιπών 
πιστοποιημένων αλγορίθμων (MPEG2, MPEG4, DivX, κ.α). 

 Το λογισμικό επικοινωνιών, το οποίο θα διαμορφώνει τα ανταλλασσόμενα δεδομένα 
σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Το λογισμικό αυτό θα μπορεί είτε να είναι ενσωματωμένο 
στην εφαρμογή μετάδοσης των βιοσημάτων, είτε να λειτουργεί ως ξεχωριστή, αφανής 
εφαρμογή στα τερματικά. Σε οποιαδήποτε των περιπτώσεων, οι χρήστες των τερματικών 
δε θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με το λογισμικό αυτό. Το λογισμικό αυτό θα είναι 
προσβάσιμο μόνο από το περιβάλλον της τεχνικής συντήρησης των τερματικών. 

 Τους οδηγούς σύνδεσης (drivers) με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του τερματικού. Οι 
οδηγοί αυτοί θα καταστούν διαθέσιμα τα περιφερειακά των τερματικών (π.χ. ενδεικτικά: 
modems, κάμερα, κάρτα ήχου, αναγνώστης έξυπνων καρτών κ.α.) στις υπόλοιπες 
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εφαρμογές που θα τρέχουν στα τερματικά. Οι χρήστες των τερματικών δε θα πρέπει να 
έρχονται σε επαφή με τους οδηγούς αυτούς. Το λογισμικό αυτό θα είναι προσβάσιμο 
μόνο από το περιβάλλον της τεχνικής συντήρησης των τερματικών. 

 

Το περιβάλλον χρήστη των φορητών τερματικών τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να επιτρέπει στους 
χρήστες να χρησιμοποιούν μόνο τις παραπάνω προβλεπόμενες εφαρμογές. Δε θα πρέπει να τους 
επιτρέπεται να εγκαθιστούν άλλο λογισμικό ή να αλλάζουν τη διαμόρφωση των τερματικών.  

7.3.5 Περιφερειακές Αίθουσες Τηλεδιασκέψεων. 

Προαιρετικά, το ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών θα έρχονται να 
συμπληρώνουν οι Περιφερειακές Αίθουσες Τηλεδιασκέψεων θα δίνουν τη δυνατότητα στο ιατρικό 
προσωπικό των νοσοκομείων αυτών να έρθει σε άμεση επαφή με συναδέλφους τους από τα 
υπόλοιπα νοσοκομεία του δικτύου Τηλεϊατρικής και με το/τα Κέντρο/α Συντονισμού, καθώς και 
σε έμμεση επαφή με το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό των φορητών τερματικών 
τηλεϊατρικής, για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

Οι Περιφερειακές Αίθουσες Τηλεδιασκέψεων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καλούν και να 
καλούνται από ένα Κέντρο Συντονισμού, συμμετέχοντας σε πολυδιασκέψεις, όπου τον έλεγχο των 
πολυδιασκέψεων θα έχει το Κέντρο Συντονισμού. Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, οι ΠΑΤ 
θα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να ανταλλάσσουν γραπτά μηνύματα (chat), να 
σχεδιάζουν σε μια κοινή επιφάνεια εργασίας (whiteboard) και να ανταλλάσσουν αρχεία. 

Εκτός από τη συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, οι ΠΑΤ θα δίνουν τη δυνατότητα στους 
συμμετέχοντες να βλέπουν και τα βιοσήματα τα οποία θα μεταδίδουν τα φορητά τερματικά 
τηλεϊατρικής, μέσω του Αρμόδιου Κέντρου Συντονισμού. Για το σκοπό αυτό, οι ΠΑΤ θα πρέπει 
να είναι εξοπλισμένες και με έναν Η/Υ ο οποίος θα τρέχει το λογισμικό της εφαρμογής 
τηλεϊατρικής, αλλά ο χρήστης θα πρέπει να έχει μόνο τη δυνατότητα θέασης και να μην μπορεί να 
παρεμβαίνει ενεργά με τη μεταβολή παραμέτρων και την αποστολή εντολών στα φορητά 
τερματικά. 

Επιπλέον, οι ΠΑΤ θα δίνουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βλέπουν και τα στοιχεία των 
ιατρικών φακέλων των ασθενών. Η λειτουργία των εφαρμογών αυτών θα είναι πλήρως ανεξάρτητη 
από τη λειτουργία της εφαρμογής βιοσημάτων ή την εφαρμογή των τηλεδιασκέψεων. 

7.3.5.1 Προδιαγραφές εξοπλισμού Περιφερειακών Αιθουσών Τηλεδιασκέψεων. 

Ο εξοπλισμός των Περιφερειακών Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης πρέπει να πpεριλαμβάνει: 

 Ένα ομαδικό σύστημα τηλεδιάσκεψης το οποίο να αποτελείται από το κυρίως σύστημα 
τηλεδιάσκεψης (VC), από μια συνοδευτική τηλεόραση (TV), από ένα μικρόφωνο και ένα 
τηλεχειριστήριο. 

 Έναν Η/Υ για την πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους τω νασθενών, καθώς και για την 
προβολή των αναμεταδιδόμενων βιοσημάτων από τα φορητά τερματικά τηλεϊατρικής.  

7.3.5.2 Προδιαγραφές λογισμικού Περιφερειακών Αιθουσών Τηλεδιασκέψεων. 

Το λογισμικό των Περιφερειακών Αιθουσών Τηλεδιάσκεψης (ΠΑΤ) περιλαμβάνει ένα σύνολο από 
ανεξάρτητες εφαρμογές οι οποίες πρέπει να βρίσκονται εγκατεστημένες στους Η/Υ των ΠΑΤ 
(ένας Η/Υ ανά Αίθουσα). Οι εφαρμογές αυτές θα επιτρέπουν στους ιατρούς των ΠΑΤ, την 
πρόσβαση στα δεδομένα των ιατρικών φακέλων των ασθενών, καθώς επίσης και θα υλοποιούν τη 
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διαμοίραση πολυμεσικών και μη δεδομένων στις τηλεδιασκέψεις των ΠΑΤ (εάν αυτό απαιτείται 
από τα συστήματα ομαδικής τηλεδιάσκεψης των ΠΑΤ). 

Κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης ενός περιστατικού ή κατά τη διάρκεια μιας απλής τηλεδιάσκεψης, 
δε θα είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές οι εφαρμογές, αλλά μόνο όσες κρίνουν οι 
χρήστες των ΠΑΤ ότι τους είναι χρήσιμες κατά περίπτωση. Επίσης, οι εφαρμογές αυτές θα πρέπει 
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εκτός της αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών, εφόσον θα 
προσφέρουν πρόσβαση στις πληροφορίες των ιατρικών φακέλων, οποτεδήποτε τη χρειαστούν οι 
ιατροί. Οι εφαρμογές οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες στους Η/Υ των ΠΑΤ είναι: 

 Εφαρμογή προβολής των βιοσημάτων που εκπέμπονται από τα φορητά τερματικά 
τηλεϊατρικής. Η εφαρμογή αυτή θα λαμβάνει τα βιοσήματα τα οποία θα αναμεταδίδονται 
από το Κέντρο Συντονισμού και θα τα εμφανίζει στην οθόνη της. Δε θα επιτρέπει την 
αποθήκευση των σημάτων αυτών και δε θα δίνει τη δυνατότητα χειρισμών επάνω στα 
σήματα.  

 Εφαρμογή πρόσβασης στους ιατρικούς φακέλους των ασθενών μέσω προτυποποιημένης 
μεθόδου. Η εφαρμογή αυτή θα προσφέρει πλήρεις δυνατότητες επισκόπησης και 
διαχείρισης των ιατρικών φακέλων, ανάλογα με τα δικαιώματα του χρήστη που τη 
χρησιμοποιεί. Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση της 
εμβέλειάς της, έτσι ώστε να μπορεί να προσπελαύνει και επεξεργάζεται (μέσω 
προτυποποιημένων μηνυμάτων) και ιατρικούς φακέλους από άλλα Ολοκληρωμένα 
Πληροφοριακά Συστήματα. 

 Εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων σε τηλεδιασκέψεις. Η εφαρμογή αυτή θα 
εγκατασταθεί στους Η/Υ των ΠΑΤ μόνο εάν τα χρησιμοποιούμενα συστήματα 
τηλεδιασκέψεων δε διαθέτουν ενσωματωμένες τις δυνατότητες διαμοίρασης δεδομένων. 

7.3.6 Όφελος 

Η υλοποίηση μιας λύσης τηλεϊατρικής επειγόντων περιστατικών μπορεί να ωφελήσει σημαντικά 
στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω: 

 Της παροχής ίσων δικαιωμάτων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες  

 Της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες απομακρυσμένων 
περιοχών 

 Της αξιοποίησης της λεγόμενης χρυσής ώρας 
 Της βελτίωσης των χρόνων αντίδρασης του ιατρικού μηχανισμού σε επείγοντα 
περιστατικά 

 Της αποφυγής άσκοπων διακομιδών σε νοσοκομεία και συνεπώς της μείωσης του 
κόστους περίθαλψης 

 Της αντιμετώπισης προβλημάτων οργάνωσης στις απομακρυσμένες και χωρίς πολλούς 
πόρους μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

 Του εκσυγχρονισμού του περιβάλλοντος εργασίας 
 Της παροχής δυνατότητας εγκυρότερων διαγνώσεων (cross-check) 

 Της διάχυσης της ιατρικής πληροφορίας 
 Της ευφυούς διαχείρισης των ιατρικών πόρων 
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Το πιο σημαντικό όμως πλεονέκτημα υλοποίησης ενός δικτύου τηλεϊατρικής επειγόντων 
περιστατικών είναι η αξιοποίηση της λεγόμενης «χρυσής ώρας» (golden hour). Βάσει εθνικών 
στατιστικών, το 50% των θανάτων πολυτραυματιών που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα 
συμβαίνει μέσα στα πρώτα λεπτά στον τόπο του δυστυχήματος κυρίως λόγω βλάβης του στελέχους 
του εγκεφάλου, διατομής του νωτιαίου μυελού, ρήξης της αορτής ή του μυοκαρδίου. Ακόμη ένα 
30% των θανάτων συμβαίνει εντός της χρυσής ώρας από τον τραυματισμό, όπου συνήθως ο 
πολυτραυματίας βρίσκεται στο δρόμο ή κατά τη διακομιδή ή στα εξωτερικά ιατρεία του 
νοσοκομείου και συνήθως οφείλεται σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή σε αιμορραγία κάποιου 
κοιλιακού οργάνου ή αιμοφόρων αγγείων. Τέλος το 20% των θανάτων επισυμβαίνει κατά τη 
διάρκεια της μετέπειτα νοσηλείας των τραυματιών σε λίγες μέρες ή εβδομάδες λόγω κυρίως (στο 
78% των περιπτώσεων) σήψης και δυσλειτουργίας οργάνων πολλών συστημάτων. 

Γι' αυτό η άμεση αντιμετώπιση έχει ιδιαίτερη σημασία και μάλιστα όχι μόνο για την επιβίωση του 
τραυματία, αλλά και για την άμεση και απώτερη ποιότητα της ζωής του και τις 
οικονομικοκοινωνικές συνέπειες μιας τέτοιας κατάστασης (παρατεταμένη, μόνιμη αναπηρία κλπ). 
Η χρυσή ώρα, αν δεν αξιοποιηθεί με σωστές θεραπευτικές παρεμβάσεις, είναι χρόνος που χάνεται 
και δεν κερδίζεται ξανά. Η προνοσοκομειακή αντιμετώπιση του τραυματία οφείλει να είναι σαφής 
και προδιαγεγραμμένη προέκταση της ενδονοσοκομειακής. Μελέτες έχουν δείξει ότι τουλάχιστον 
ένας στους τέσσερις θανάτους, κυρίως κατά το πρώτο δίωρο, θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί. 
Μάλιστα, σε ευρωπαϊκές χώρες με σύγχρονο σύστημα αντιμετώπισης των πολυτραυματιών έπεσε 
θεαματικά το ποσοστό θανάτων των πρώτων ωρών με την ταχύτατη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση στον τόπο του ατυχήματος και την αστραπιαία μεταφορά με ελικόπτερα σε ειδικά 
κέντρα, που είναι χωροταξικώς κατανεμημένα. 

 

7.4 Εφαρμογές τηλεσυμβουλευτικής 

Με τον όρο τηλεσυμβουλευτική εννοούμε την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής οι 
οποίες απαιτούν τη λήψη μιας εξειδικευμένης ιατρικής γνώμης από μη εξειδικευμένο ιατρικό ή 
παραϊατρικό προσωπικό. Αυτό συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων τις υποκατηγορίες: 

 Τηλε-Ακτινολογία 

 Τηλε-Δερματολογία 

 Τηλε-Οδοντιατρική 

 Τηλε-Οφθαλμολογία 

 Τηλε-Καρδιολογία 

 Τηλε-Παθολογία 

 

Αντικείμενο αποτελεί η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τη 
δημιουργία εφαρμογών μετάδοσης ιατρικών δεδομένων και εφαρμογών  τηλεδιάσκεψης και 
τηλεϋποστήριξης τις οποίες οι γιατροί θα μπορούν να χρησιμοποιούν για ανταλλαγή ιατρικών 
διαγνώσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι βασικές λειτουργίες που πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει 
ένα σύστημα τηλε-συμβουλευτικής, ανεξαρτήτως προσφερόμενης υπηρεσίας, είναι: 

 Μετάδοσης και αποθήκευσης ιατρικών δεδομένων, στα οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται: 

o Καρδιογράφημα 
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o Ακτινογραφίες και λοιπές ακτινο-διαγνωστικές ή/και έγχρωμες (π.χ. για εφαρμογές 
τηλε-δερματολογίας, τηλε-οφθαλμολογίας, τηλε-παθολογίας κ.α) εικόνες 

o Βίντεο 

o Πληροφορίες φακέλου ασθενών 
 Ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων 
 Ανταλλαγής σημειώσεων πάνω σε εικόνες 

 Ανταλλαγή αρχείων 

 Τηλεδιάσκεψη 

 

Στην πιο συνηθισμένη μορφή τους, οι παραπάνω εφαρμογές υλοποιούνται με τη μετάδοση των 
ιατρικών εξετάσεων σε ψηφιακή μορφή. Άρα, ανεξάρτητα από το είδος της εφαρμογής, ο βασικός 
εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση μίας εφαρμογής τηλε-συμβούλευσης είναι:  

 μια ιατρική συσκευή που συλλέγει τα ιατρικά δεδομένα (π.χ. Ακτινολογικό, 
ηλεκτροκαρδιογράφος, μικροσκόπιο, κλπ.)  

 συσκευή ψηφιοποίησης της ιατρικής πληροφορίας (σε περίπτωση που τα δεδομένα που 
παράγει το (1) είναι σε αναλογική μορφή). Παράδειγμα τέτοιων συσκευών είναι οι 
ψηφιοποιητές ακτινογραφιών (x-ray scanners, camera/frame grabber κλπ)  

 ο εξοπλισμός για τη μετάδοση των ψηφιακών δεδομένων μέσω ενσύρματης ή 
ασύρματης   ζεύξης  

 διάταξη απεικόνισης των δεδομένων με οθόνες υψηλής ανάλυσης ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της εφαρμογής. 

 

Οι ακόλουθες παράγραφοι περιγράφουν συνοπτικά κάποιες από τις προαναφερθείσες υπο-
κατηγορίες τηλε-συμβουλευτικής, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι λειτουργικές 
απαιτήσεις ενός δικτύου τηλε-συμβουλευτικής 

7.4.1 Τηλε-Ακτινολογία 

Η τηλε-ακτινολογία αφορά στη μετάδοση ακτινολογικών εικόνων από ένα σημείο σε άλλο για 
γνωμάτευση (interpretation) ή απλά για συμβουλευτικούς σκοπούς (consultation), μέσω 
υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ενσύρματες ή ασύρματες ζεύξεις. Λόγω του γεγονότος ότι η 
μετάδοση αφορά ψηφιακή πληροφορία, απαιτείται η σύλληψη της εικόνας σε ψηφιακή μορφή. Σε 
περιπτώσεις που το απεικονιστικό μηχάνημα δεν διαθέτει ψηφιακή έξοδο (πράγμα που συμβαίνει 
στα περισσότερα ακτινολογικά και υπέρηχους, και σε αρκετούς αξονικούς και μαγνητικούς 
τομογράφους), είναι αναγκαία η ψηφιοποίηση της εικόνας χρησιμοποιώντας είτε ψηφιοποιητές 
ακτινολογικού φιλμ, είτε frame grabbers συνδεδεμένους απευθείας στην έξοδο composite video 
της απεικονιστικής διάταξης. Η πρώτη λύση χρησιμοποιείται συνήθως για την ψηφιοποίηση 
ακτινογραφιών ενώ η δεύτερη για την ψηφιοποίηση εικόνων αξονικού / μαγνητικού τομογράφου, 
υπερήχων, και πυρηνικής ιατρικής. Η ψηφιοποίηση ακτινολογικών φιλμ μπορεί να γίνει είτε μέσω 
συστήματος διαφανοσκόπειου / video camera είτε μέσω film scanners. Στην πρώτη περίπτωση το 
φιλμ φωτίζεται μέσω του διαφανοσκοπείου και η εικόνα ψηφιοποιείται μέσω μίας υψηλής ευκρίνειας 
video camera. Η τεχνική αυτή, παρότι οικονομική, παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα με 
βασικότερα αυτό της ανομοιόμορφης φωτεινότητας, της δυσκολίας στην χρήση (τοποθέτηση του 
φιλμ και ανάκτηση της πληροφορίας).  

Γενικά λοιπόν, η λήψη της ψηφιακής ιατρικής εικόνας μπορεί να γίνει ως εξής:  
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 Από αναλογικό φιλμ μέσω π.χ. ενός laser scanner.  

 Με την απευθείας λήψη ψηφιακών ραδιολογικών εικόνων μέσω ψηφιακών ραδιολογικών 
μηχανημάτων.  

 Από την αναλογική έξοδο του ραδιολογικού μηχανήματος με την χρήση frame grabber.  

 

Τα τελευταία χρόνια τα συστήματα τηλεακτινολογίας διαθέτουν film scanners, εξειδικευμένες 
συσκευές ψηφιοποίησης ακτινολογικών φιλμ. Οι συσκευές αυτές χρησιμοποιούν είτε την τεχνολογία 
CCD είτε laser. Πλεονεκτήματά τους είναι η αυτοματοποίηση της διαδικασίας ψηφιοποίησης, και 
η υψηλή ποιότητα / πιστότητα ψηφιοποίησης. Μειονέκτημα το κάπως υψηλό κόστος τους παρότι 
οι τιμές τέτοιων συσκευών ολοένα μειώνονται. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά οι 
αναλύσεις και τα μεγέθη ακτινο-διαγνωστικών εικόνων, το οποίο θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο στην 
επιλογή του τηλεπικοινωνιακού μέσου για την πραγματοποίηση της τηλε-συνεδρίας 

 
Πίνακας 76 Στοιχεία Ιατρικικών Εικόνων 

Τύπος Εικόνας Ανάλυση Μέγεθος Εικόνας (MB) 
2048x2048x12 bits 50 
1024x1024x10 bits 10 Ακτίνες Χ 
512x512x10 bits 2,5 

Μαστογραφία 4096x5120x12 bits 250 
Υπολογιστική Τομογραφία (CT) 512x512x12 3 
Μαγνητική Τομογραφία (MRI) 256x256x12bitsx50 εικόνες 40 

256x256x8bits 0,5 Υπέρηχος 640x480x8bits 2,5 

 

7.4.2 Τηλε-Παθολογία 

Η τηλε-παθολογία αφορά στη χρήση τηλεπικοινωνιακών και υπολογιστικών μέσων για την εξ' 
αποστάσεως διευκόλυνση παθολογοανατομιών εξετάσεων. Η τηλεπαθολογία διακρίνεται σε 
στατική και δυναμική. Στην περίπτωση της στατικής τηλεπαθολογίας, μία ή περισσότερες ακίνητες 
(στατικές) εικόνες συλλέγονται, αποθηκεύονται προσωρινά, και στη συνέχεια μεταδίδονται off-line 
για διάγνωση. Στη δυναμική τηλεπαθολογία επιτυγχάνεται η σε πραγματικό χρόνο (real time) 
μετάδοση κινούμενων εικόνων σε συνδυασμό με τον εξ' αποστάσεως μηχανικό έλεγχο του 
μικροσκοπίου. Και στις δύο περιπτώσεις τηλεπαθολογίας, ο τυπικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μία 
υψηλής ευκρίνειας κάμερα συνδεδεμένη σε ένα μικροσκόπιο, ένα υπολογιστικό σταθμό 
ψηφιοποίησης, κωδικοποίησης, και μετάδοσης εικόνας, ηλεκτρομηχανικά συστήματα για τον 
έλεγχο του μικροσκοπίου / κάμερας καθώς και το υπολογιστικό σύστημα λήψης, απεικόνισης και 
αποθήκευσης στην πλευρά του ειδικευμένου ιατρού. Είναι σαφές ότι τα κρίσιμα χαρακτηριστικά 
είναι η διακριτική ικανότητα του συστήματος ψηφιοποίησης και απεικόνισης των δεδομένων (τόσο 
για την στατική όσο και τη δυναμική τηλεπαθολογία) και το εύρος ζώνης του τηλεπικοινωνιακού 
δικτύου για την περίπτωση της δυναμικής εφαρμογής. 

7.4.3 Τηλε-Δερματολογία 

Οι εφαρμογές τηλεδερματολογίας δεν διαφέρουν σημαντικά από τις προηγούμενες δύο 
περιπτώσεις. Ο ασθενής με το δερματολογικό πρόβλημα βρίσκεται στην κλινική Α (που συνήθως 
στελεχώνεται από ένα γενικό ιατρό) και ο ειδικευμένος δερματολόγος βρίσκεται στην κλινική Β. 
Δερματολογικές εικόνες, ιστορικό του ασθενούς, εργαστηριακές αναλύσεις, και οτιδήποτε άλλο 
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σχετικό δεδομένο μεταδίδεται ηλεκτρονικά από το Α στο Β, όπου ο δερματολόγος αξιολογεί τα 
κλινικά δεδομένα, προβαίνει σε διάγνωση, και καθορίζει  τις περαιτέρω πράξεις. Παρότι επί του 
παρόντος δεν υπάρχουν στοιχειοθετημένες στατιστικά μελέτες που  να επιδεικνύουν τα ποσοστά 
δερματολογικών περιστατικών που μπορούν να διαγνωστούν  μέσω τηλεϊατρικής, είναι γενικά 
αποδεκτό ότι το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς τα 
δερματολογικά  περιστατικά είναι πολύ συνηθισμένα (7-20%) αλλά παρόλα αυτά συνήθως 
αντιμετωπίζονται ελλιπώς και δεν παραπέμπονται σε ειδικευμένους δερματολόγους.  

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η ανάκτηση, αποθήκευση και μετάδοση σε μη πραγματικό χρόνο (store-
and-forward) δερματολογικών εικόνων είναι απόλυτα ικανή να επιτρέψει σε δερματολόγους την 
διάγνωση και διαχείριση σημαντικού αριθμού δερματολογικών περιστατικών. Για τον σκοπό αυτό, 
ο απαιτούμενος εξοπλισμός τηλεδερματολογίας αποτελείται από μια διάταξη ανάκτησης ακίνητων 
εικόνων υψηλής ανάλυσης, και μία διάταξη μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων. Το κομμάτι της 
μετάδοσης ψηφιακών δεδομένων  είναι παρόμοιο με αυτό των εφαρμογών τηλεακτινολογίας - 
μετάδοση ακίνητων ψηφιακών εικόνων. Για την ανάκτηση ψηφιακών δερματολογικών εικόνων, δύο 
είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι:  

1. μέσω μίας αναλογικής βιντεοκάμερας συνδεμένης με ένα σύστημα ψηφιακής ανάκτησης 
στατικών εικόνων (frame grabber)  

2. ανάκτηση μέσω ψηφιακών φωτογραφικών συσκευών (digital cameras) και εν συνεχεία 
μεταφορά στο σύστημα  τηλεμετάδοσης.  

Εκτός από την ανάκτηση και μετάδοση σε μη πραγματικό χρόνο, είναι δυνατή και η 
αλληλεπιδραστική τηλεδερματολογία (interactive teledermatology)  η οποία στην ουσία είναι 
εφαρμογή τηλεσυνδιάσκεψης - ο δερματολόγος μέσω της κάμερας μπορεί και βλέπει σε 
πραγματικό χρόνο την δερματική ανωμαλία και μπορεί να κατευθύνει την εξέταση / διάγνωση. 
Παρότι η τεχνική αυτή έχει το πλεονέκτημα της άμεσης επαφής ειδικευμένου ιατρού / ασθενούς, 
έχει μεγαλύτερο κόστος, μεγαλύτερο χρόνο επαφής και σε πολλές “απλές” περιπτώσεις δεν έχει 
ουσιαστικά πλεονεκτήματα. 

7.4.4 Τηλε-Οφθαλμολογία 

Οι εφαρμογές τηλεοφθαλμολογίας έχουν σαν στόχο να επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
εξειδικευμένους οφθαλμίατρους αλλά και οφθαλμολογικά μηχανήματα  ανά πάσα στιγμή και από 
οποιοδήποτε μέρος. Όπως και στις περισσότερες εφαρμογές τηλεϊατρικής τα συστατικά στοιχεία 
ενός συστήματος τηλεοφθαλμολογίας είναι το σύστημα ανάκτησης και ψηφιοποίησης εικόνας και 
το σύστημα μετάδοσης ψηφιακών εικόνων. Στις περισσότερες εφαρμογές τηλεοφθαλμολογίας  η 
εφαρμογή απαιτεί μετάδοση ακίνητων (στατικών) οφθαλμολογικών εικόνων. Έτσι λοιπόν, το 
σύστημα μετάδοσης εικόνων είναι παρόμοιο με αυτό της τηλεακτινολογίας.  

Αναφορικά με την ανάκτηση εικόνων τηλεοφθαλμολογίας,  η πιο συνηθισμένη εφαρμογή είναι η 
χρήση CCD κάμερας  τοποθετημένης εμπρός από μια ακτινοσκοπική αγγειογραφική συσκευή, ένα 
οφθαλμολογικό μικροσκόπιο, ή την ψηφιοποίηση  slides οφθαλμολογικών εικόνων. Τα τελευταία 
χρόνια χρησιμοποιούνται ψηφιακές φωτογραφικές συσκευές (Digital Cameras)  συνδεμένες σε 
οφθαλμολογικά εξεταστήρια (slit-lamps)  επιτρέποντας έτσι την ανάκτηση οφθαλμολογικών 
εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας. Επιπλέον είναι δυνατή η ψηφιοποίηση εικόνων από 
Οφθαλμοσκόπιο  Laser (Scanning Laser Ophthalmoscope) για την εξέταση ανωμαλιών του 
αμφιβληστροειδούς. Σε κάθε περίπτωση, οι διαγνωστικές εικόνες ψηφιοποιούνται, αποθηκεύονται 
και σε ύστερο χρόνο μεταδίδονται στον εξειδικευμένο οφθαλμίατρο για γνωμάτευση και παροχή 
περαιτέρω οδηγιών. 
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7.4.5 Υποστηριζόμενες Υπηρεσίες 

Βάσει λοιπόν και των παραπάνω, οι υπηρεσίες που πρέπει να υποστηρίζονται από ένα 
ολοκληρωμένο δίκτυο τηλε-συμβούλευσης ανεξαρτήτως ειδικότητας είναι: 

 Μετάδοσης και αποθήκευσης ιατρικών δεδομένων στα οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται καρδιογραφήματα σε πραγματικό και ετεροχρονισμένο χρόνο, 
καθώς και ακτινογραφίες και λοιπές ακτινο-διαγνωστικές ή/και έγχρωμες εικόνες. Το 
σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την μετάδοση των ως άνω δεδομένων σε ψηφιακή μορφή 
μέσω του προτεινόμενου δικτύου από τον “μη εξειδικευμένο” ιατρό σε κάποιο 
“εξειδικευμένο ιατρό” ο οποίος θα μπορεί να πραγματοποιεί τη διάγνωση της εξέτασης 
την οποία μπορεί να επιστρέφει στην συνέχεια στο “μη ειδικευμένο ιατρό” μαζί με 
οδηγίες. Η ψηφιοποίηση των ιατρικών δεδομένων (σε περίπτωση που τα ιατρικά 
δεδομένα συλλέγονται σε αναλογική μορφή από τις κατάλληλες ιατρικές συσκευές) θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται με χρήση ειδικών συσκευών όπως για παράδειγμα ψηφιοποιητές 
ακτινογραφιών (x-ray scanners, camera/frame grabber). 

 Ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μεταξύ των εμπλεκόμενων ιατρών. Κάθε χρήστης θα 
πρέπει να μπορεί να στέλνει μηνύματα σε οποιονδήποτε χρήστη του προτεινόμενου 
δικτύου. 

 Ανταλλαγή σημειώσεων πάνω σε εικόνες σε πραγματικό χρόνο, για τον εντοπισμό και την 
επισήμανση περιοχών ενδιαφέροντος από τον εξειδικευμένο ιατρό. 

 Ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των συμμετεχόντων. 
 Πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και βάσεις δεδομένων 

 Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των συμμετεχόντων μερών, στις οποίες να μπορούν να προστεθούν 
και επιπλέον συμμετέχοντες, ούτως ώστε είτε να μπορεί να διευρυνθεί ο αριθμός των 
εξειδικευμένων ιατρών που συμμετέχουν στη συνεδρία της τηλε-συμβουλευτικής, είτε να 
μπορεί να αξιοποιηθεί το δίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, π.χ. για την εκπαίδευση 
ιατρών σε ειδικότητα. 

Ένα δίκτυο τηλεσυμβουλευτικής σχεδιάζεται ούτως ώστε να παρέχει υποστήριξη σε μη 
εξειδικευμένο ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό το οποίο επανδρώνει αγροτικά ιατρεία και κέντρα 
υγείας σε απομονωμένες περιοχές (π.χ. ορεινές ή νησιωτικές περιοχές χωρίς την απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδομή και τους απαραίτητους πόρους για την παροχή άμεσης υγειονομικής 
περίθαλψης), σε περιπτώσεις ιατρικών συμβάντων, είτε αυτά απαιτούν άμεση και σε πραγματικό 
χρόνο ανταπόκριση, είτε αφορούν παροχή συμβουλών και ιατρικών γνωματεύσεων σε μη 
πραγματικό χρόνο. Σχεδιάζεται όμως παράλληλα ώστε να μπορεί να υποστηρίξει περιπτώσεις 
όπου δεν είναι εφικτή η παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας  αλλά και να εξυπηρετήσει 
την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εξειδικευμένων ιατρών για περίπλοκα ιατρικά ζητήματα. 

Ένα σημαντικό μέρος της υποστήριξης προέρχεται από την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων σε 
πραγματικό χρόνο. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει ένας κεντρικός εξυπηρετητής 
τηλεδιάσκεψης, ο οποίος να διαχειρίζεται την εγκατάσταση των καναλιών επικοινωνίας για τη 
διενέργεια διασκέψεων μεταξύ των κόμβων. Επιπλέον, το δίκτυο απαρτίζεται από τους Κόμβους 
Μετάδοσης των πληροφοριών, δηλαδή τους Περιφερειακούς Κόμβους οι οποίοι ζητάνε τη λήψη 
εξειδικευμένων συμβουλών και τους Κόμβους Παρακολούθησης οι οποίοι επανδρώνονται από 
ομάδες εξειδικευμένων ιατρών οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο μη εξειδικευμένο ιατρικό 
ή παραϊατρικό προσωπικό που επανδρώνει τους κόμβους Μετάδοσης. 

Συνεπώς, ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τηλε-συμβούλευσης πρέπει να απαρτίζεται από τα ακόλουθα 
μέρη: 

 Τον Κεντρικό Εξυπηρετητή Τηλε-Συμβούλευσης ο οποίος μεταξύ άλλων θα 
χρησιμοποιείται για να παρέχει στο σύστημα λειτουργίες όπως κλήση και εγκατάσταση 
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αμφίδρομων καναλιών επικοινωνίας για την διενέργεια διασκέψεων μεταξύ των κόμβων, 
διαχείριση δρομολόγησης και ασφάλειας (αναγνώριση και πιστοποίηση χρηστών) των 
τηλεδιασκέψεων καθώς και διαχείριση τηλεδιασκέψεων πολλαπλών σημείων μεταξύ των 
κόμβων του συστήματος. 

 Τους Κόμβους Μετάδοσης οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι σε συγκεκριμένα σημεία σε 
Κέντρα Υγείας, σε αγροτικά ιατρεία και σε άλλα μέρη παροχής υγειονομικής περίθαλψης 
τα οποία χρίζουν λήψης εξειδικευμένων συμβουλών από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. 
Οι κόμβοι αυτοί θα είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο τηλε-συμβουλευτικής και θα παρέχουν 
την κατάλληλη υποδομή υλικού και λογισμικού στο μη εξειδικευμένο ιατρικό ή/και 
παραϊατρικό προσωπικό και τους λοιπούς επαγγελματίες υγείας ούτως ώστε αυτοί να 
μπορούν να καλέσουν σε επικοινωνία τους ιατρούς των Κόμβων Παρακολούθησης. Οι 
Κόμβοι Μετάδοσης πέραν της δυνατότητας πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων θα 
πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα καταγραφής και μετάδοσης διαφόρων ιατρικών 
δεδομένων όπως π.χ. καρδιογραφήματος ασθενών ή ακτινο-διαγνωστικών εικόνων κ.α. 

 Τους Κόμβους Παρακολούθησης οι οποίοι επανδρώνονται από ομάδες εξειδικευμένων 
ιατρών και οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο τηλε-συμβουλευτικής και θα 
παρέχουν την κατάλληλη υποδομή υλικού και λογισμικού στους εξειδικευμένους ιατρούς 
ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο προσωπικό που 
επανδρώνει τους κόμβους Μετάδοσης. Το προσωπικό των Κόμβων Παρακολούθησης θα 
είναι υπεύθυνο για την λήψη κλήσεων τηλε-συμβούλευσης και την υποστήριξη των 
κλήσεων αυτών, είτε αφορούν περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σε πραγματικό χρόνο, 
είτε ανταλλαγή απόψεων σε περιστατικά που έχουν αντιμετωπιστεί ή που θα 
αντιμετωπιστούν. Οι Κόμβοι Παρακολούθησης θα πρέπει να στελεχώνονται από ιατρούς 
διαφόρων ειδικοτήτων ώστε να μπορούν να καλύψουν και να υποστηρίξουν περιστατικά 
διαφόρων φύσεων. 

Ιδανικά, το δίκτυο τηλε-συμβουλευτικής πρέπει να διασυνδέεται μέσω πρωτοκόλλων ανταλλαγής 
δεδομένων με τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων τα οποία είναι 
συνδεδεμένα στο δίκτυο, ούτως ώστε τα ιατρικά δεδομένα που μεταδίδονται από τους Κόμβους 
Μετάδοσης προς τους Κόμβους Παρακολούθησης να ενημερώνουν τον ιατρικό φάκελο του 
ασθενούς εφόσον υπάρχει, ή να δημιουργούν νέο. 

 
Σχήμα 95 Αρχιτεκτονική Προσέγγιση Δικτύου Τηλε-Συμβούλευσης 
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Ένα ζήτημα που τίθεται αναφορικά με τη λειτουργία του δικτύου τηλε-συμβουλευτικής αφορά τα 
αξιοποιούμενα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα προκειμένου για την εγκατάσταση δικτυακών ζεύξεων 
μεταξύ των ακροσημείων. Δεδομένου ότι η κυριότερη υπηρεσία η οποία πρέπει να παρέχεται μέσω 
του δικτύου Τηλε-Συμβουλευτικής αφορά στην πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, δηλαδή στην 
αμφίδρομη μεταφορά ήχου και εικόνας, τόσο οι Κόμβοι Μετάδοσης όσο και οι Κόμβοι 
Παρακολούθησης οι οποίοι θα στεγάζονται σε κάποιο αγροτικό ιατρείο ή κέντρο υγείας ή αστικό 
νοσοκομείο πρέπει να διατηρούν σταθερή ευρυζωνική δικτυακή σύνδεση με εγγυημένο εύρος 
ζώνης (π.χ. 2 Mbps downlink και 512 kbps uplink). 

Είναι προφανές ότι όσο καλύτερη είναι η δικτυακή σύνδεση μεταξύ των διαφόρων σημείων του 
δικτύου, τόσο ταχύτερη και με μικρότερη πιθανότητα σφάλματος θα είναι η μετάδοση των 
δεδομένων. 

Προκειμένου να αναλυθούν οι τεχνολογικές απαιτήσεις του συστήματος, πρέπει πρώτα να 
αναλυθούν οι λειτουργικές απαιτήσεις αυτού, δηλαδή οι δυνατότητες που πρέπει να προσφέρει 
στους χρήστες. Οι λειτουργικές απαιτήσεις λοιπόν ενός δικτύου τηλε-συμβούλευσης μπορούν να 
αναλυθούν στις κάτωθι: 

1. Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης κατάλληλων τηλεδιασκέψεων 
(για παράδειγμα τηλεδιάσκεψη ενός σημείου με ένα άλλο (point to point), τηλεδιάσκεψη 
ομάδας (multipoint) ή τηλεδιάσκεψη ενός σημείου προς πολλά (broadcasting)) 
προκειμένου να προσδίδεται η αναγκαία υποστήριξη όσον αφορά την πρόληψη και 
πρόβλεψη ασθενειών. 

2. Το σύστημα πρέπει να δίνει την δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης 
επιτρέποντας στους ιατρικούς εμπειρογνώμονες να παρατηρούν από μακριά την 
κατάσταση της υγείας των ασθενών για την υποστήριξη της ιατρικής γνωμάτευσης και 
παροχής ιατρικών συμβουλών των ασθενών που βρίσκονται στους απομακρυσμένους 
κόμβους (κέντρα υγείας). 

3. Το σύστημα πρέπει να δίνει την δυνατότητα της εξ’ αποστάσεως επικοινωνίας μεταξύ των 
ιατρικών εμπειρογνωμόνων για την ανταλλαγή απόψεων ή ακόμη και για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς 

4. Η χρήση της τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να επιτρέπει την: 

a. Άμεση επικοινωνία ιατρών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες κυρίως περιοχές, 
για ανταλλαγή απόψεων και αντιμετώπιση έκτατων περιστατικών 

b. Αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης 

c. Ευρεία κάλυψη ιατρικών περιστατικών 

d. Δραστική μείωση του χρόνου επικοινωνίας μεταξύ κεντρικών και απομακρυσμένων 
κόμβων 

5. Το σύστημα δεν πρέπει να δίνει την εικόνα της «εισβολής» του τόσο στο υπάρχον σύστημα 
υγείας όσο και στην καθημερινό περιβάλλον των χρηστών / ασθενών, αλλά απεναντίας θα 
πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης ενσωμάτωσής του και χρήσης από τους 
φορείς υπηρεσιών υγείας καθώς και τους ίδιους τους χρήστες 

6. Το σύστημα αλλά και οι κατάλληλες συσκευές δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την ελευθερία 
των κινήσεων και τον καθημερινό τρόπο εξέτασης των χρηστών ιατρών 

7. Το σύστημα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα υποστήριξης μιας σειράς χρήσιμων και αρκετά 
σημαντικών ενεργειών όπως δηλαδή είναι: 

a. Chat relay: γραπτός διάλογος που γίνεται σε πραγματικό χρόνο, 
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b. File and application sharing: κοινή χρήση αρχείων κι εφαρμογών που παρέχει 
δυνατότητα ταυτόχρονης ανταλλαγής κειμένων, εφαρμογών και ηλεκτρονικού 
πίνακα (whiteboard) σε ομάδα ατόμων που βρίσκονται σε επικοινωνία, 

c. Audio conferencing: επιτρέπει την ακουστική επικοινωνία μεταξύ ατόμων, 

d. Video conferencing: επιτρέπει την οπτική επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
ατόμων 

8. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την μετάδοση ιατρικών δεδομένων όπως 
ακτινοδιαγνωστικών εικόνων (π.χ. ακτινογραφιών) και άλλων δεδομένων (π.χ. 
καρδιογραφημάτων) σε ψηφιακή μορφή μέσω του προτεινόμενου δικτύου από τον “μη 
εξειδικευμένο” ιατρό σε κάποιο “εξειδικευμένο ιατρό” ο οποίος θα μπορεί να 
πραγματοποιεί τη διάγνωση της εξέτασης την οποία μπορεί να επιστρέφει στην συνέχεια 
στο “μη ειδικευμένο ιατρό” μαζί με οδηγίες. Η ψηφιοποίηση των ιατρικών δεδομένων (σε 
περίπτωση που τα ιατρικά δεδομένα συλλέγονται σε αναλογική μορφή από τις κατάλληλες 
ιατρικές συσκευές) θα πρέπει να επιτυγχάνεται με χρήση ειδικών συσκευών όπως για 
παράδειγμα ψηφιοποιητές ακτινογραφιών (x-ray scanners, camera/frame grabber), 
ψηφιακοί καρδιογράφοι. 

9. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης όλων των μεταδιδόμενων δεδομένων 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών δεδομένων (π.χ. ακτινογραφιών και 
καρδιογραφημάτων) αλλά και των πολυμεσικών δεδομένων (video). 

10. Το σύστημα πρέπει να προσφέρει στους χρήστες ιατρούς τη δυνατότητα να έρθούν σε 
άμεση επαφή με άλλο ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να παρέχει την δυνατότητα της 
επαρκούς ερμηνείας και ανάγνωσης των σχετικών δεδομένων και των ενδείξεων για κάθε 
συγκεκριμένη κατάσταση. 

11. Το σύστημα, πρέπει να δίνει την δυνατότητα στον χρήστη / ιατρό να ελέγχει και να 
παρακολουθεί τις λειτουργίες και τις συνολικές διαδικασίες του συστήματος. 

12. Το σύστημα πρέπει να δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας και διατήρησης αρχείων 
πληροφοριών για τους εκάστοτε ασθενείς, όπως : 

a. Δημογραφικά στοιχεία ασθενή. 

b. Ιστορικό ασθενειών. 

c. Κλινικά στοιχεία. 

13. Το σύστημα πρέπει να δίνει την δυνατότητα καταγραφής και διατήρησης όλων των 
αρχείων και δεδομένων πληροφοριών. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να μπορούν να 
προσπελαύνονται με εύκολο και φιλικό προς το χρήστη τρόπο, μέσω ενός κατάλληλου και 
εύχρηστου περιβάλλοντος διεπαφής. Επίσης, για την καλύτερη οργάνωση και την 
διατήρηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών, κρίνεται απαραίτητη η χρήση 
συγκεκριμένων κατηγοριών και καταλόγων παρουσίασης και εύκολης πρόσβασης όπως 
αυτές παρατίθενται στην συνέχεια. 

a. Διατήρηση Χρονολογικής λίστας. Η λίστα αυτή είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει 
πλήρη κατάλογο όλων των εγγραφών του συστήματος δεδομένων βάση 
χρονολογικής σειράς (π.χ. ημερομηνία, ώρα κ.λ.π). 

b. - Κατάλογος Ιατρικών δεδομένων. Η εμφάνιση των κατάλληλων ιατρικών 
δεδομένων (π.χ. ιατρικά δεδομένα (καρδιογραφήματα, ακτινογραφίες), διαγνώσεις, 
φάρμακα, ιατρικές οδηγίες) μέσω ενός ολοκληρωμένου και δομημένου κατάλογου 
είναι απαραίτητο να υποστηρίζεται από το σύστημα. Επίσης πρέπει το σύστημα να 
επιτρέπει την εμφάνιση περαιτέρω λεπτομερειών όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

476 

Επιπλέον, θα πρέπει να καλύπτονται και μια πληθώρα γενικών απαιτήσεων, μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνονται: 

1. Να γίνει σωστή εκπαίδευση όλων των χρηστών του συστήματος προκειμένου να είναι σε 
θέση να χρησιμοποιούν σωστά όλες τις λειτουργίες του συστήματος 

2. Να καθοριστούν με απόλυτη λεπτομέρεια όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες του 
συστήματος που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση μη σωστής λειτουργίας του 
συστήματος. 

3. Το σύστημα να υιοθετεί ένα κατάλληλο επικοινωνιακό ύφος ενώ το γραφικό περιβάλλον θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό προς τους χρήστες ιατρούς 

Πέραν των ως άνω απαιτήσεων, το ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεσυμβούλευσης πρέπει ακόμα να 
πληροί απαιτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των μεταδιδόμενων 
δεδομένων, καθώς αφορά στη διακίνηση ευαίσθητων προσωπικών ιατρικών πληροφοριών, καθώς 
και απαιτήσεις που αφορούν στην ποιότητα των παρεχόμενων τηλε-υπηρεσιών 

Έτσι, αναφορικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας του συστήματος, προκειμένου να επιτευχθεί ο 
μέγιστος δυνατός βαθμός προστασίας των δεδομένων, απαιτείται κατ’ ελάχιστο η δημιουργία ενός 
Πλήρους Σχεδίου Λειτουργιών Ασφάλειας. Έτσι, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν η ανάλυση και 
αποτίμηση επικινδυνότητας βάση εκτιμήσεως απειλών (threats) που μπορεί να υφίσταται το 
σύστημα αλλά και των ευπαθειών (vulnerabilities) που ενδέχεται να υποστεί το σύστημα σε 
περίπτωση περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας. 

Καθώς το ολοκληρωμένο δίκτυο θα επεξεργάζεται προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
πρέπει να εναρμονίζεται με τις επιταγές του ισχύοντος σχετικού κανονιστικού και θεσμικού 
πλαισίου (π.χ. Νόμος 2472/97, Νόμος 2774/99), το οποίο αναλύεται εκτενώς στο παραδοτέο 
Π.3. Έτσι, πρέπει να υιοθετηθούν συγκεκριμένες ενέργειες και να παρθούν όλα τα αναγκαία τεχνικά 
μέτρα ασφαλείας (τεχνικά, οργανωτικά, διοικητικά για την επαρκή προστασία του συστήματος 
τόσο για την λειτουργία αυτού όσο και της εγκατάστασης του. Η εφαρμογή του συστήματος αλλά 
και η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα της υγείας επιβάλλει τη λήψη όλων των 
απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια αφορά στις 
διαδικασίες και δομές της επεξεργασίας, στους συμμετέχοντες και στη φυσική και λογική ασφάλεια 
του συστήματος. Έτσι το ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεσυμβούλευσης θα πρέπει να εξασφαλίζει την: 

1. Πιστοποίηση (authentication), η οποία αφορά στον έλεγχο της αυθεντικότητας της 
ταυτότητας των μερών μιας ανταλλαγής δεδομένων. 

2. Εξουσιοδότηση (Authorization) η οποία αφορά στην εξασφάλιση της εξουσιοδότησης της 
πρόσβασης του χρήστη. 

3. Εμπιστευτικότητα (confidentiality) η οποία αφορά στην τήρηση του απορρήτου των 
δεδομένων. Η πληροφορία θα πρέπει να διατίθεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
Η πιστοποίηση της δικαιοδοσίας των χρηστών θα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα των 
ρόλων, που είναι και το διεθνές de facto standard λόγω της ευελιξίας που προσφέρει. 
Επίσης πρέπει να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα ώστε να αποτρέπονται επιθέσεις κλοπής 
δεδομένων. 

4. Ακεραιότητα (integrity) η οποία αφορά στη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων, 
δηλαδή στο να μην υπόκεινται σε αλλοιώσεις. Για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας των 
δεδομένων είναι απαραίτητη η χρήση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων που θα 
παρέχουν τους κατάλληλους μηχανισμούς εξασφάλισης της ακεραιότητας και συνέπειάς 
τους (consistency) και να αποτρέπουν επιθέσεις δολιοφθοράς δεδομένων (μη 
εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή δεδομένων, κλπ). 

5. Δυνατότητα ελέγχου η οποία αφορά στη δυνατότητα ελέγχου (από ποιον και πότε) κάθε 
τροποποίησης ή επεξεργασίας των δεδομένων. 
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6. Ευθύνη η οποία αφορά στη δυνατότητα αναγνώρισης ευθύνης για την εισαγωγή, πρόσβαση 
ή τροποποίηση κάθε δεδομένου. 

7. Διαφάνεια η οποία αφορά στην τεκμηρίωση των διαδικασιών της επεξεργασίας ώστε να 
μπορούν να ελεγχθούν. 

8. Διαθεσιμότητα (availability) η οποία αφορά στον να είναι τα δεδομένα διαθέσιμα όποτε 
χρειάζεται. 

 

Το πρόβλημα της ασφάλειας ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλε-συμβούλευσης εν γένει μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας επιτυγχάνοντας έτσι: 

1. Τη φυσική ασφάλεια και ασφάλεια του υπολογιστικού συστήματος (computer security), η 
οποία σχετίζεται με προστασία από φυσικές καταστροφές (κλοπή, φωτιά, πλημμύρες, 
βανδαλισμούς), μη εξουσιοδοτημένη προσπέλαση κλπ. 

2. Την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων (database security) η οποία σχετίζεται με την 
εφαρμογή μίας προκαθορισμένης πολιτικής προστασίας των πληροφοριών (security 
policy), που αφορά στη δυνατότητα προσπέλασης και επεξεργασίας των πληροφοριών της 
βάσης δεδομένων. 

3. Την ασφάλεια των δικτύων επικοινωνιών του συστήματος αλλά και των συμμετεχόντων 
ιατρικών συσκευών (προστασία των πληροφοριών του συστήματος κατά τη μετάδοσή τους 
μέσω δικτύων υπολογιστών). 

 

Για την ασφάλεια της επικοινωνίας σημαντικές παράμετροι θεωρούνται η εξασφάλιση της 
πιστοποίησης, ο έλεγχος της πρόσβασης, η ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων, η 
διαθεσιμότητα των δεδομένων και η μη δυνατότητα άρνησης της συμμετοχής στην ανταλλαγή των 
δεδομένων. Απαιτείται πλήρης προστασία του ιατρικού απορρήτου και των προσωπικών 
πληροφοριών μέσω αυστηρών και παραμετρικά καθοριζόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης. Κάθε 
τμήμα ή οργανωτική μονάδα θα πρέπει να έχει πρόσβαση μόνο στα δικά του/της δεδομένα, εκτός 
των περιπτώσεων ειδικής εξουσιοδότησης. Ως προς την ακεραιότητα των δεδομένων, θα πρέπει να 
τηρούνται αντίγραφα ασφαλείας (backup) ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής 
υπηρεσιών υγείας σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος με άμεσα διαχειρίσιμο τρόπο. 

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, πέραν των ως απαιτήσεων ασφάλειας το ολοκληρωμένο δίκτυο 
τηλε-συμβούλευσης πρέπει ακόμα να πληροί απαιτήσεις που αφορούν στην ποιότητα των 
παρεχόμενων τηλε-υπηρεσιών. Όσον αφορά λοιπόν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
τις απαιτήσεις αυτών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι ακόλουθες παράμετροι: 

1. οι απόψεις του τοπικού πληθυσμού επί των αναγκών των υπηρεσιών – οι απόψεις των 
χρηστών σχετικά με τη φύση, το επίπεδο και την απόδοση των υφισταμένων και των 
απαιτουμένων υπηρεσιών 

2. οι υποδομές υπηρεσιών – το περιβάλλον, παράγοντες θελκτικότητας για την ικανοποίηση 
των χρηστών 

3. οι ρυθμίσεις για παραπομπή, ραντεβού, έλεγχο πρόσβασης – οι παράγοντες που αφορούν 
την οργάνωση των υπηρεσιών και αφορούν τη διεργασία, την ευελιξία και την διευκόλυνση 

4. ο χρονισμός για τη πρόσβαση στις υπηρεσίες - οι παράγοντες που αφορούν τους χρόνους 
αναμονής και τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων των υπηρεσιών και αφορούν τη διεργασία, 
την ευελιξία και την διευκόλυνση 

5. οι αποδεκτές αλληλεπιδράσεις – οι απόψεις των χρηστών περί ‘αποδεκτών διεργασιών 
υπηρεσιών’, ‘αποδεκτό προσωπικό’ - στάσεις και θέση στο φορέα (ιεραρχία) και ‘αποδεκτά 
σχέδια εφαρμογής’ 
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6. το όφελος και η ‘ποιότητα της αλληλεπίδρασης της υπηρεσίας’ – οι απόψεις των χρηστών 
για τα αποτελέσματα των υπηρεσιών, βοήθεια και ικανοποίηση από την υπηρεσία 

7. ‘η προσωπική αξιοπρέπεια’ – ο βαθμός σεβασμού της ιδιωτικής ζωής – για την ηλικία, το 
φύλλο, την ικανότητα, την εθνική προέλευση, τη γλώσσα κλπ. 

8. Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων – η διαθεσιμότητα των πληροφοριών, της παροχής 
συμβουλών και βοήθειας προς λήψη αποφάσεων βασισμένων στις σωστές πληροφορίες 

9. Η πρόσβαση σε επαγγελματικές και άλλες πηγές πληροφοριών που αφορούν τα στοιχεία 
των υπηρεσιών, τη παρούσα κατάσταση και τις εξελίξεις – την επιβεβαίωση, και την ανάγκη 
του χρήστη ‘να γνωρίζει’. 

 

7.4.5.1 Κόμβοι Μετάδοσης 

Οι κόμβοι Μετάδοσης στο ολοκληρωμένο δίκτυο τηλε-συμβουλευτικής αποτελούν τους κόμβους 
αποστολής αιτήσεων τηλε-γνωματεύσεων και λήψης συμβουλών από εξειδικευμένο ιατρικό 
προσωπικό, δηλαδή τους κόμβους οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι σε συγκεκριμένα σημεία σε 
Κέντρα Υγείας, σε αγροτικά ιατρεία και σε άλλα μέρη παροχής υγειονομικής περίθαλψης τα οποία 
χρίζουν λήψης συμβουλών από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Οι κόμβοι αυτοί θα είναι 
συνδεδεμένοι στο δίκτυο τηλεσυμβουλευτικής και θα παρέχουν την κατάλληλη υποδομή υλικού και 
λογισμικού στο μη εξειδικευμένο ιατρικό ή/και παραϊατρικό προσωπικό και τους λοιπούς 
επαγγελματίες υγείας ούτως ώστε αυτοί να μπορούν να καλέσουν σε επικοινωνία τους ιατρούς των 
Κόμβων Παρακολούθησης. Οι Κόμβοι Μετάδοσης πέραν της δυνατότητας πραγματοποίησης 
τηλεδιασκέψεων θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα καταγραφής και μετάδοσης διαφόρων 
ιατρικών δεδομένων όπως π.χ. καρδιογραφήματος ασθενών ή ακτινο-διαγνωστικών εικόνων κ.α. 

Αναλυτικότερα, όπως προαναφέρθηκε αντικείμενο αποτελεί η αξιοποίηση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τη δημιουργία εφαρμογών μετάδοσης ιατρικών 
δεδομένων και εφαρμογών  τηλεδιάσκεψης και τηλεϋποστήριξης τις οποίες οι γιατροί θα μπορούν 
να χρησιμοποιούν για ανταλλαγή ιατρικών διαγνώσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι βασικές 
λειτουργίες που πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν οι Κόμβοι Μετάδοσης είναι: 

 Μετάδοσης και αποθήκευσης ιατρικών δεδομένων, στα οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται: 

o Καρδιογράφημα 

o Ακτινογραφίες και λοιπές ακτινο-διαγνωστικές ή/και έγχρωμες (π.χ. για εφαρμογές 
τηλε-δερματολογίας, τηλε-οφθαλμολογίας, τηλε-παθολογίας κ.α)  εικόνες 

o Βίντεο 

o Πληροφορίες φακέλου ασθενών 
 Ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων 
 Ανταλλαγής σημειώσεων πάνω σε εικόνες 

 Ανταλλαγή αρχείων 

 Τηλεδιάσκεψη 

 

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που πρέπει να υποστηρίζουν οι Κόμβοι Μετάδοσης είναι: 

 Μετάδοσης και αποθήκευσης ιατρικών δεδομένων στα οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται καρδιογραφήματα σε πραγματικό και ετεροχρονισμένο χρόνο, 
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καθώς και ακτινογραφίες και λοιπές ακτινο-διαγνωστικές ή/και έγχρωμες εικόνες. Το 
σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την μετάδοση των ως άνω δεδομένων σε ψηφιακή μορφή 
μέσω του προτεινόμενου δικτύου από τον “μη εξειδικευμένο” ιατρό σε κάποιο 
“εξειδικευμένο ιατρό” ο οποίος θα μπορεί να πραγματοποιεί τη διάγνωση της εξέτασης 
την οποία μπορεί να επιστρέφει στην συνέχεια στο “μη ειδικευμένο ιατρό” μαζί με 
οδηγίες. Η ψηφιοποίηση των ιατρικών δεδομένων (σε περίπτωση που τα ιατρικά 
δεδομένα συλλέγονται σε αναλογική μορφή από τις κατάλληλες ιατρικές συσκευές) θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται με χρήση ειδικών συσκευών όπως για παράδειγμα ψηφιοποιητές 
ακτινογραφιών (x-ray scanners, camera/frame grabber) και ψηφιακοί καρδιογράφοι. 

 Ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μεταξύ των εμπλεκόμενων ιατρών. Κάθε χρήστης θα 
πρέπει να μπορεί να στέλνει μηνύματα σε οποιονδήποτε χρήστη του προτεινόμενου 
δικτύου. 

 Ανταλλαγή σημειώσεων πάνω σε εικόνες σε πραγματικό χρόνο, για τον εντοπισμό και την 
επισήμανση περιοχών ενδιαφέροντος από τον εξειδικευμένο ιατρό. 

 Ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των συμμετεχόντων. 
 Πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και βάσεις δεδομένων 

 Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των συμμετεχόντων μερών, στις οποίες να μπορούν να προστεθούν 
και επιπλέον συμμετέχοντες, ούτως ώστε είτε να μπορεί να διευρυνθεί ο αριθμός των 
εξειδικευμένων ιατρών που συμμετέχουν στη συνεδρία της τηλε-συμβουλευτικής, είτε να 
μπορεί να αξιοποιηθεί το δίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, π.χ. για την εκπαίδευση 
ιατρών σε ειδικότητα. 

7.4.5.2 Ιατρικός εξοπλισμός Κόμβων Μετάδοσης. 

Ανάλογα με τις ανάγκες των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων, αυτά θα πρέπει να 
εξο0πλιστούν με ιατρικές συσκευές οι οποίες θα εκτελούν την παρακολούθηση και επίδειξη των 
βιοσημάτων (φυσιολογικών παραμέτρων) και οι οποίες θα επιτρέπουν όχι μόνο την τοπική 
αποθήκευση αλλά και την αποστολή προς τους Κόμβους Μετάδοσης των καταγραφόμενων 
δεδομένων. Κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να υπάρχει ένας ψηφιακός καρδιογράφος (τουλάχιστον 7 
απαγωγών) εξοπλισμένος με δικτυακή σύνδεση (π.χ. V.92 modem ή Ethernet) που να επιτρέπει 
την απευθείας αποστολή των δεδομένων προς τον Κόμβο Παρακολούθησης, ή εξοπλισμένος με 
άλλη θύρα ανταλλαγής δεδομένων (π.χ. RS-232, USB) η οποία να επιτρέπει την μετάδοση των 
δεδομένων αυτών προς ένα υπολογιστικό υποσύστημα, το οποίο με τη σειρά του θα αποστέλλει τα 
δεδομένα στον Κόμβο Παρακολούθησης. 

Πέραν του ηλεκτρονικού καρδιογράφου, κρίνεται σκόπιμη και η αξιοποίηση λοιπών ψηφιακών 
ιατρικών συσκευών όπως για παράδειγμα Ηλεκτρονικού Στηθοσκοπίου, με δυνατότητες 
αποθήκευσης και μετάδοσης των συλλεγόμενων δεδομένων ανάλογων με αυτών του ηλεκτρονικού 
καρδιογράφου. 

Ο ιατρικός εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτει πρόσφατες δεκτές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (πιστοποίηση CE).  

 

• ΗΚΓ. 

Ο ψηφιακός καρδιογράφος θα πρέπει να μπορεί να καταγράφει ταυτόχρονα τουλάχιστον 7 από τις 
12 κυματομορφές ΗΚΓ (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Το λογισμικό 
απεικόνισης του εξοπλισμού θα πρέπει να μπορεί να επιδεικνύει τουλάχιστον δύο κυματομορφές 
κάθε φορά, ενώ προτιμώνται 3 κυματομορφές. Το ΗΚΓ θα πρέπει να μπορεί να επιδεικνύεται (για 
κάθε απαγωγή) σε 3 διαφορετικές ταχύτητες 12,5 mm/sec, 25 mm/sec και 50 mm/sec, 
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επιλεγόμενη από το χρήστη. Επίσης, το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να παγώνει την 
κυματομορφή του ΗΚΓ, ώστε να δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων πάνω σε αυτό. 

Οι κυματομορφές του ΗΚΓ που θα απεικονίζονται θα είναι δύο από τις 12 στάνταρ κυματομορφές 
του ΗΚΓ. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η επιλογή εξ αυτών από το χειριστή, καθώς το ιατρικό 
υποσύστημα θα πρέπει να μπορεί να αποκτήσει ταυτόχρονα 7 κυματομορφές κατ’ ελάχιστον (μέσω 
των καλωδίων).  

Το σύστημα θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα καταγραφής και επίδειξης του ρυθμού 
σφίξεων (καρδιακών παλμών) σε αριθμητική μορφή. Κατά την επίδειξη της κυματομορφής του 
ΗΚΓ, το σύστημα θα πρέπει να δείχνει σε αριθμητική μορφή τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Την απαγωγή που χρησιμοποιείται. 

 Την ταχύτητα. 

 Την κλίμακα. 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς. Οι συναγερμοί θα πρέπει να 
κλείνουν με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού (ή ισοδύναμο). Τα άνω και κάτω όρια των 
συναγερμών θα πρέπει να καθορίζονται από το χρήστη.. Όταν τα όρια ξεπεραστούν, το σύστημα 
θα πρέπει να δίνει άμεσα ηχητικά και οπτικά σήματα. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
εκτύπωσης του ΗΚΓ (π.χ. ένας εκτυπωτής χαρτοταινίας). 

Επιπρόσθετα του καρδιογράφου και του ηλεκτρονικού στηθοσκοπίου, ή των λοιπών ψηφιακών 
ιατρο-τεχνολογικών μηχανημάτων που θα εξοπλίζουν τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία 
(τους Κόμβους Μετάδοσης γενικότερα) οι κόμβοι αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν και εξοπλισμό 
απόκτησης ψηφιακών εικόνων. Ο εξοπλισμός αυτός αφορά τόσο στη συλλογή των παραγόμενων 
εικόνων από τα ιατρικά απεικονιστικά μηχανήματα με ψηφιακή έξοδο  ούτως ώστε να είναι δυνατή 
η ψηφιακή επεξεργασία, αποθήκευση και μετάδοση των εικόνων, όσο και στην ψηφιοποίηση των 
ακτινο-διαγνωστικών και λοιπών αυτών εικόνων με χρήση μηχανημάτων ψηφιοποίησης (film 
scanners, frame grabbers). Για την επίτευξη της διασύνδεσης απαιτείται όλος ο εξοπλισμός που θα 
χρησιμοποιηθεί να είναι συμβατός με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα διαλειτουργικότητας (π.χ. 
DICOM) ούτως ώστε η απόκτηση και η μεταφορά των εικόνων από τα ιατρικά μηχανήματα στο 
υπολογιστικό υποσύστημα των Κόμβων  Μετάδοσης και από αυτά στους Κόμβους 
Παρακολούθησης να γίνεται τυποποιημένα.. 

7.4.5.3 Λογισμικό των Κόμβων Μετάδοσης. 

Το λογισμικό (εφαρμογές και drivers) που θα τρέχει στους υπολογιστές των Κόμβων Μετάδοσης 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές: 

 Εφαρμογή αποθήκευσης, ανάκτησης και μετάδοσης των ιατρικών δεδομένων. Αυτή, θα 
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό του Κόμβου Μετάδοσης να αποθηκεύει 
τοπικά όλα τα βιοσήματα τα οποία προέρχονται από τον διαθέσιμο ιατρο-τεχνολογικό 
εξοπλισμό (π.χ. ψηφιακό καρδιογράφο, ψηφιακό στηθοσκόπιο κ.λπ) και να τα μεταδίδει 
στον αρμόδιο Κόμβο Παρακολούθησης, το οποίο συνεπάγεται και την εκκίνηση τηλε-
συνεδρίας με τον κόμβο αυτόν. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να είναι ανεξάρτητη ή να 
διατίθεται ως λειτουργικότητα μιας ολοκληρωμένης σουίτας λογισμικού που θα 
περιλαμβάνει και την εφαρμογή πρόσβασης στους ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών και 
την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Κρίνεται πάντως σκόπιμο το προσωπικό των κόμβων 
Μετάδοσης να μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή αυτή, ανεξάρτητα από το αν θα 
χρησιμοποιήσει και τις δυνατότητες οπτικοακουστικής επικοινωνίας των τερματικών.  

 Εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Η εφαρμογή αυτή συνιστάται να μπορεί να λειτουργεί 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή αποθήκευσης, τοπικής επίδειξης και μετάδοσης των 
ιατρικών δεδομένων των τερματικών. Το προσωπικό των κόμβων Μετάδοσης θα πρέπει 
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να μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή αυτή, ανεξάρτητα από το αν θα 
χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες επικοινωνίας όσον αφορά στη μετάδοση των ιατρικών 
βιοσημάτων. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι συμβατό με το πρωτόκολλο 
τηλεδιασκέψεων Η.323 για την υποστήριξη βιντεοδιασκέψεων. 

 Εφαρμογή πρόσβασης στους ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών. Μέσω της εφαρμογής 
αυτής το προσωπικό των Κόμβων Μετάδοσης θα πρέπει να είναι σε θέση να αναζητήσει 
ασθενείς που έχουν ήδη καρτέλα στο σύστημα, να προσπελάσει τα στοιχεία αυτών, καθώς 
και να τα ενημερώσει με τα νέα ευρήματα, αφού προηγουμένως έχει διαπιστευθεί από το 
σύστημα και του έχουν εκχωρηθεί τα αντίστοιχα δικαιώματα. 

 Τους οδηγούς σύνδεσης (drivers) με λοιπά υποσυστήματα οι οποίοι θα καταστούν 
διαθέσιμα τα περιφερειακά των τερματικών (π.χ. modems, κάμερα, κάρτα ήχου, 
αναγνώστης έξυπνων καρτών κ.α.) στις υπόλοιπες εφαρμογές που θα τρέχουν στα 
τερματικά. Οι χρήστες των τερματικών δε θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους 
οδηγούς αυτούς. Το λογισμικό αυτό θα είναι προσβάσιμο μόνο από το περιβάλλον της 
τεχνικής συντήρησης των τερματικών. Στους οδηγούς σύνδεσης συμπεριλαμβάνονται και 
το λογισμικό των ψηφιοποιητών μέσω των οποίων θα γίνεται η ψηφιοποίηση των ακτινο-
διαγνωστικών εικόνων. 

Το περιβάλλον χρήστη των φορητών τερματικών τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να επιτρέπει στους 
χρήστες να χρησιμοποιούν μόνο τις παραπάνω προβλεπόμενες εφαρμογές. Δε θα πρέπει να τους 
επιτρέπεται να εγκαθιστούν άλλο λογισμικό ή να αλλάζουν τη διαμόρφωση των τερματικών.  

7.4.5.4 Προδιαγραφές εξοπλισμού Κόμβων Μετάδοσης. 

Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού των κόμβων μετάδοσης, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να καλύπτουν 
τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

o Σύγχρονο επεξεργαστή, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, κατά προτίμηση Intel 
Core2 Duo 1.6 GHz ή νεότερο. 

o Να έχουν RAM τουλάχιστον 1 GB. 

o Να έχουν οθόνη, μεγαλύτερη ή ίση των 20 ιντσών με ανάλυση τουλάχιστον 1280 
× 1024 pixels. 

o Η κάρτα γραφικών τους να αποδίδει 16,7 εκατομμύρια χρώματα σε ανάλυση 
τουλάχιστον 1280 × 1024 pixels. 

o Headset για την επικοινωνία με το Κέντρο Παρακολούθησης 

 Υψηλής ανάλυσης κάμερα για τις βιντεο-διασκέψεις 

 Σύστημα τηλεδιάσκεψης το οποίο: 

o Να είναι συμβατό κατ’ ελάχιστον με τα πρωτόκολλα H.323 (video-conference), 
H.261, H.263 (video), T.120 (data collaboration) 

o Να υποστηρίζει ρυθμούς μετάδοσης από 64Kbps έως 1,5 Mbps 

o Να επιτρέπει διαμοίραση εφαρμογών και αρχείων, καθώς και ανταλλαγή γραπτών 
μηνυμάτων και σημειώσεων πάνω σε εικόνες 
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7.4.5.5 Κόμβοι Παρακολούθησης 

Οι κόμβοι Παρακολούθησης στο ολοκληρωμένο δίκτυο τηλε-συμβουλευτικής αποτελούν τους 
κόμβους αποστολής τηλε-γνωματεύσεων και συμβουλών οι οποίοι στελεχώνονται από 
εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, δηλαδή συνιστούν κόμβους που είναι εγκατεστημένοι σε αστικά 
νοσοκομεία και κέντρα υγείας καθώς και σε άλλα μέρη παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Οι 
κόμβοι αυτοί θα είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο τηλε-συμβουλευτικής και θα παρέχουν την 
κατάλληλη υποδομή υλικού και λογισμικού στο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό ούτως ώστε 
αυτοί να μπορούν να επικοινωνήσουν με το μη εξειδικευμένο προσωπικό και τους επαγγελματίες 
υγείας των Κόμβων Μετάδοσης. Οι Κόμβοι Παρακολούθησης πέραν της δυνατότητας 
πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα λήψης, τοπικής απεικόνισης 
και αποθήκευσης των αποστελλόμενων ιατρικών δεδομένων όπως π.χ. καρδιογραφήματος ασθενών 
ή ακτινο-διαγνωστικών εικόνων κ.α. καθώς και δυνατότητα προσπέλασης και ανανέωσης του 
περιεχομένου των ιατρικών φακέλων των ασθενών. 

Αναλυτικότερα, όπως προαναφέρθηκε αντικείμενο αποτελεί η αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη 
δημιουργία εφαρμογών λήψης, απεικόνισης και αποθήκευσης ιατρικών δεδομένων και εφαρμογών  
τηλεδιάσκεψης και τηλε-υποστήριξης τις οποίες οι γιατροί θα μπορούν να χρησιμοποιούν για 
ανταλλαγή και αποστολή ιατρικών διαγνώσεων σε πραγματικό χρόνο. Οι βασικές λειτουργίες που 
πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν οι Κόμβοι Παρακολούθησης είναι: 

 Λήψης, τοπικής απεικόνισης και αποθήκευσης ιατρικών δεδομένων, στα οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται: 

o Καρδιογράφημα 

o Ακτινογραφίες και λοιπές ακτινο-διαγνωστικές ή/και έγχρωμες (π.χ. για εφαρμογές 
τηλε-δερματολογίας, τηλε-οφθαλμολογίας, τηλε-παθολογίας κ.α)  εικόνες 

o Βίντεο 

 Ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων 
 Ανταλλαγής σημειώσεων πάνω σε εικόνες 

o Ανταλλαγή αρχείων 

o Τηλεδιάσκεψη 

o Προσπέλαση και ανανέωση περιεχομένου ιατρικού φακέλου ασθενών 

 

Πιο αναλυτικά, οι υπηρεσίες που πρέπει να υποστηρίζουν οι Κόμβοι Παρακολούθησης είναι: 

 Λήψης, τοπικής απεικόνισης και αποθήκευσης ιατρικών δεδομένων στα οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται καρδιογραφήματα σε πραγματικό και ετεροχρονισμένο χρόνο, 
καθώς και ακτινογραφίες και λοιπές ακτινο-διαγνωστικές ή/και έγχρωμες εικόνες. Το 
σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει την λήψη των ως άνω δεδομένων σε ψηφιακή μορφή 
μέσω του προτεινόμενου δικτύου από τον “μη εξειδικευμένο” ιατρό, ενώ ο 
“εξειδικευμένος ιατρός” του Κόμβου Παρακολούθησης θα μπορεί να πραγματοποιεί τη 
διάγνωση της εξέτασης την οποία μπορεί να επιστρέφει στην συνέχεια στο “μη 
ειδικευμένο ιατρό” μαζί με οδηγίες. 

 Ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μεταξύ των εμπλεκόμενων ιατρών. Κάθε χρήστης θα 
πρέπει να μπορεί να στέλνει μηνύματα σε οποιονδήποτε χρήστη του προτεινόμενου 
δικτύου. 

 Ανταλλαγή σημειώσεων πάνω σε εικόνες σε πραγματικό χρόνο, για τον εντοπισμό και την 
επισήμανση περιοχών ενδιαφέροντος από τον εξειδικευμένο ιατρό. 
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 Ανταλλαγής αρχείων μεταξύ των συμμετεχόντων. 
 Πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών και βάσεις δεδομένων 

 Τηλεδιάσκεψη μεταξύ των συμμετεχόντων μερών, στις οποίες να μπορούν να προστεθούν 
και επιπλέον συμμετέχοντες, ούτως ώστε είτε να μπορεί να διευρυνθεί ο αριθμός των 
εξειδικευμένων ιατρών που συμμετέχουν στη συνεδρία της τηλε-συμβουλευτικής, είτε να 
μπορεί να αξιοποιηθεί το δίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, π.χ. για την εκπαίδευση 
ιατρών σε ειδικότητα. 

7.4.5.6 Λογισμικό Κόμβων Παρακολούθησης 

Το λογισμικό (εφαρμογές και drivers) που θα τρέχει στους υπολογιστές των Κόμβων 
Παρακολούθησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές: 

 Εφαρμογή λήψης, τοπικής απεικόνισης και αποθήκευσης των ιατρικών δεδομένων που 
αποστέλλονται από τον Κόμβο Μετάδοσης. Αυτή, θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο 
προσωπικό του Κόμβου Παρακολούθησης να απεικονίζει τοπικά και να αποθηκεύει 
τοπικά όλα τα βιοσήματα τα οποία προέρχονται από τον διαθέσιμο ιατρο-τεχνολογικό 
εξοπλισμό (π.χ. ψηφιακό καρδιογράφο, ψηφιακό στηθοσκόπιο κ.λπ) του Κόμβου 
Μετάδοσης, το οποίο συνεπάγεται και την εκκίνηση τηλε-συνεδρίας με τον κόμβο αυτόν. 
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να είναι ανεξάρτητη ή να διατίθεται ως λειτουργικότητα μιας 
ολοκληρωμένης σουίτας λογισμικού που θα περιλαμβάνει και την εφαρμογή πρόσβασης 
στους ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών και την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης. Κρίνεται 
πάντως σκόπιμο το προσωπικό των κόμβων Παρακολούθησης να μπορεί να 
χρησιμοποιεί την εφαρμογή αυτή, ανεξάρτητα από το αν θα χρησιμοποιήσει και τις 
δυνατότητες οπτικοακουστικής επικοινωνίας.  

 Εφαρμογή τηλεδιασκέψεων η οποία συνιστάται να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από 
την εφαρμογή λήψης, τοπικής απεικόνισης και αποθήκευσης των ιατρικών δεδομένων που 
αποστέλλονται από τον Κόμβο Μετάδοσης. Το λογισμικό θα πρέπει να είναι συμβατό με 
το πρωτόκολλο τηλεδιασκέψεων Η.323 για την υποστήριξη βιντεοδιασκέψεων. Η 
εφαρμογή αυτή θα πρέπει να επιτρέπει: 

o Αμφίδρομη ομιλία μεταξύ των συμμετεχόντων. 

o Μετάδοση φωτογραφιών (snapshots) μεταξύ των συμμετεχόντων. 

o Μονόδρομο ή αμφίδρομο βίντεο μεταξύ των συμμετεχόντων. 

o Αμφίδρομο whiteboard μεταξύ των συμμετεχόντων. 

o Ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 Εφαρμογή πρόσβασης στους ηλεκτρονικούς φακέλους ασθενών. Μέσω της εφαρμογής 
αυτής το προσωπικό των Κόμβων Παρακολούθησης θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αναζητήσει ασθενείς που έχουν ήδη καρτέλα στο σύστημα, να προσπελάσει τα στοιχεία 
αυτών, καθώς και να τα ενημερώσει με τα νέα ευρήματα, αφού προηγουμένως έχει 
διαπιστευθεί από το σύστημα και του έχουν εκχωρηθεί τα αντίστοιχα δικαιώματα. 

 Τους οδηγούς σύνδεσης (drivers) με λοιπά υποσυστήματα στα οποία μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται π.χ. modems, κάμερα, κάρτα ήχου κ.α. Το προσωπικό των 
Κόμβων Παρακολούθησης δε θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους οδηγούς αυτούς. 
Το λογισμικό αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμο μόνο από το περιβάλλον της τεχνικής 
συντήρησης των τερματικών. Στους οδηγούς σύνδεσης συμπεριλαμβάνονται και το 
λογισμικό των ψηφιοποιητών μέσω των οποίων θα γίνεται η ψηφιοποίηση των ακτινο-
διαγνωστικών εικόνων. 
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7.4.5.7 Προδιαγραφές εξοπλισμού Κόμβων Παρακολούθησης 

Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού των Κόμβων Παρακολούθησης, θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να 
καλύπτουν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Ηλεκτρονικό Υπολογιστή με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

o Σύγχρονο επεξεργαστή, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, κατά προτίμηση Intel 
Core2 Duo 1.6 GHz ή νεότερο. 

o Να έχουν RAM τουλάχιστον 2 GB. 

o Να έχουν οθόνη, μεγαλύτερη ή ίση των 22 ιντσών με ανάλυση τουλάχιστον 1600 
× 1200 pixels. 

o Η κάρτα γραφικών τους να αποδίδει 16,7 εκατομμύρια χρώματα σε ανάλυση 
τουλάχιστον 1600 × 1200 pixels. 

o Headset για την επικοινωνία με τους Κόμβους Μετάδοσης 

 Υψηλής ανάλυσης κάμερα για τις βιντεο-διασκέψεις 

 Σύστημα τηλεδιάσκεψης το οποίο: 

 Να είναι συμβατό κατ’ ελάχιστον με τα πρωτόκολλα H.323 (video-conference), H.261, 
H.263 (video), T.120 (data collaboration) 

 Να υποστηρίζει ρυθμούς μετάδοσης από 64Kbps έως 1,5 Mbps 

 Να επιτρέπει διαμοίραση εφαρμογών και αρχείων, καθώς και ανταλλαγή γραπτών 
μηνυμάτων και σημειώσεων πάνω σε εικόνες 

 

Κεντρικός Εξυπηρετητής Τηλεσυμβούλευσης 

Ο κεντρικός εξυπηρετητής τηλε-συμβούλευσης αποτελεί την «καρδιά» του δικτύου τηλεϊατρικής 
εξαιτίας της σημασίας του στην διενέργεια μιας τηλεδιάσκεψης. Ο κεντρικός εξυπηρετητής τηλε-
συμβούλευσης αναλαμβάνει την διαχείριση των συνεδριών (sessions) τηλεδιάσκεψης, ρυθμίζει την 
μεταφορά εικόνας και ήχου και επιβλέπει την σωστή μεταφορά αρχείων μεταξύ των κόμβων του 
δικτύου. Επίσης είναι υπεύθυνος για την προστασία του δικτύου και των δεδομένων που 
ανταλλάσσονται κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης από εξωτερικούς εισβολείς. 

Πιο αναλυτικά οι λειτουργίες που πρέπει να παρέχει ο κεντρικός εξυπηρετητής τηλε-συμβούλευσης  
είναι: 

 Να διαχειρίζεται τις αιτήσεις για σύνδεση μεταξύ δυο κόμβων του δικτύου τηλεϊατρικής, 
είτε αυτό αφορά στη μεταφορά ιατρικών δεδομένων (καρδιογράφημα, ακτινο-
διαγνωστικές ή/και έγχρωμες εικόνες) είτε την πραγματοποίηση τηλε-διάσκεψης. 

 Να δρομολογεί την σύνδεση μεταξύ δυο κόμβων του δικτύου τηλεϊατρικής με σκοπό την 
διενέργεια τηλεδιάσκεψης. 

 Να διαχειρίζεται την ανταλλαγή ήχου και εικόνας μεταξύ δυο κόμβων κατά την διάρκεια 
της τηλεδιάσκεψης. 

 Να αναλαμβάνει τη μεταφορά μηνυμάτων από έναν κόμβο σε έναν άλλο. 

 Να διαχειρίζεται τις συνόδους τηλεδιάσκεψης πολλών κόμβων ταυτόχρονα. 

 Να αναλαμβάνει τη μεταφορά δεδομένων και αρχείων από τον έναν κόμβο σε έναν άλλο. 

 Να αναλαμβάνει την παρακολούθηση των πόρων του δικτύου και να διαχειρίζεται το 
εύρος ζώνης των συνδέσεων των κόμβων. 
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 Να ελέγχει και να πιστοποιεί του κόμβους που κάνουν αίτηση για σύνδεση σύμφωνα με 
την πολιτική ασφάλειας που έχει αποφασιστεί. 

 

Ο κεντρικός εξυπηρετητής τηλε-συμβούλευσης λοιπόν, βάσει και των λειτουργικών προδιαγραφών 
που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να αποτελείται από τα εξής συστήματα: 

1. Μονάδα Ελέγχου Πολλαπλών Σημείων (MCU) 

2. GateKeeper 

3. T.120 Data Collaboration Server 

7.4.5.8 Μονάδα Ελέγχου Πολλαπλών Σημείων (MCU) 

Η μονάδα ελέγχου πολλαπλών σημείων (Multipoint control unit) ή MCU είναι μια συσκευή που 
είναι κοινή για έλεγχο τηλεδιασκέψεων πολλαπλών σημείων (περισσότερα από δύο τερματικά) στα 
δίκτυα Η.323. Η MCU έχει δύο λειτουργίες: 

1. ένα σύστημα ελέγχου πολλαπλών σημείων (multipoint control system - MCS) 

2. ένα επεξεργαστή πολλαπλών σημείων (multipoint processor – MP). 

 

To MCS είναι ένα στοιχείο επιπέδου ελέγχου το οποίο μεταχειρίζεται τα πρωτόκολλα ελέγχου με 
σκοπό να επιτρέπει στα τερματικά να συνδέονται ή να εγκαταλείπουν τη τηλεδιάσκεψη. O MP 
λαμβάνει, αναμιγνύει, μετατρέπει και αποστέλλει audio, video και data στους συμμετέχοντες στη 
τελεδιάσκεψη με τρόπο που εξαρτάται από τη διαμόρφωση και τη λειτουργία της τηλεδιάσκεψης. 
Άλλη λειτουργία της MCU είναι η συνεχής παρουσία ή η μεταγωγή video βασισμένη στο τρέχων 
ομιλών μέλος. Οι MCUs έχουν επίσης τη δυνατότητα “cascade” με σκοπό το δίκτυο να γίνεται πιο 
αποδοτικό (efficient) και βαθμωτό (scalable). Έτσι οι MCUs δεν συνδέονται μόνο μεταξύ τους για 
μεγάλες κατανεμημένες τηλεδιασκέψεις αλλά και για εξυπηρετούν και το «τοπικό πληθυσμό» 
τερματικών. 

 

Επίσης η Μονάδα Ελέγχου Πολλαπλών Σημείων θα πρέπει να υποστηρίζει τα παρακάτω: 

 Διαλειτουργικότητα. Το MCU να στηρίζεται στο H.323 και SIP λογισμικό, 
εξασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τα δίκτυα IP και ISDN. Επίσης να επιτρέπει 
σε H.323, SIP, ISDN, V.35 και 3G-324M ασύρματες συσκευές για συμμετέχουν σε μια 
σύνοδο τηλεδιάσκεψης.  

 Web-Based διαχείριση και έλεγχος. Το MCU πρέπει να παρέχει ένα εύχρηστο web-
based γραφικό περιβάλλον που προσφέρει τον εύκολο, υψηλού επιπέδου έλεγχο 
διασκέψεων και τη διοικητική ευελιξία για μια ενισχυμένη εμπειρία χρηστών. 

 

Επίσης συνιστάται να διαθέτουν ανοικτό API για την ανάπτυξη εφαρμογής πελατών, την 
υποστήριξη των δικτυακών εφαρμογών για διαμοιρασμό δεδομένων καθώς και για να μπορεί να 
προσαρμοστεί στα δίκτυα, τις ανάγκες, τα πρωτόκολλα και τους τελικούς κόμβους μιας 
τηλεδιάσκεψης.. 

7.4.5.9 GateKeeper 

Οι λειτουργίες που εκτελεί ο Gatekeeper είναι οι παρακάτω: 
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 Μετάφραση Διευθύνσεων (Address Translation): Οι κλήσεις που προέρχονται από το 
H.323 δίκτυο (π.χ. IP δίκτυο) μπορεί να χρησιμοποιούν alias όνομα ως διεύθυνση 
προορισμού. Επίσης κλήσεις που προέρχονται από το SCN χρησιμοποιούν Ε.164 
αριθμούς τηλεφώνου ως διεύθυνση προορισμού. Ο Gatekeeper αναλαμβάνει να 
μεταφράσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς κλήσης και τα alias ονόματα στη διεύθυνση 
προορισμού (π.χ. IP διεύθυνση). Κάθε H.323 τερματικό ή Gateway κατά την είσόδό του 
στο Η323 domain με την χρήση του RAS καταγράφεται σαν συνδρομητής στο δίκτυο. 
Ο Gatekeeper συντηρεί τον κατάλογο των τερματικών σημείων (endpoints) του domain 
και μέσω αυτού παρέχει την υπηρεσία address translation. 

 Έλεγχος Αποδοχής (Admission Control): Ο Gatekeeper ελέγχει τα τερματικά ή τα 
Gateways που κάνουν registration σε αυτόν μέσω των RAS μηνυμάτων admission 
request (ARQ), confirm (ACF) και reject (ARJ). Έτσι μπορεί να επιτρέψει, επιβεβαιώσει 
ή απορρίψει κάποιο αίτημα καταχώρησης σε αυτόν. 

 Bandwidth Control: Ο Gatekeeper υποστηρίζει λειτουργίες διαχείρισης bandwidth, 
μέσω των RAS μηνυμάτων bandwidth request (BRQ), confirm (BCF) και reject (BRJ). 
Αν για παράδειγμα ο διαχειριστής δικτύου έχει ορίσει ένα όριο στον αριθμό των 
ταυτόχρονων κλήσεων στο H.323 δίκτυο για λόγους εξοικονόμησης πόρων (bandwidth), 
τότε ο Gatekeeper μπορεί να αρνηθεί μία κλήση, προκειμένου να μη γίνει υπέρβαση του 
ορίου αυτού. Έτσι το συνολικό δεσμευμένο bandwidth περιορίζεται σε ένα κλάσμα του 
πραγματικού διαθέσιμου, αφήνοντας έτσι bandwidth για εφαρμογές δεδομένων. Ο 
έλεγχος bandwidth μπορεί επίσης να είναι μία κενή συνάρτηση που δέχεται όλες τις 
αιτήσεις για αλλαγή bandwidth. 

 Zone Management: Ο Gatekeeper διαχειρίζεται τη ζώνη και τα συστατικά της 
στοιχεία (τερματικά, Gateways, MCUs) και τους παρέχει τις παραπάνω αναφερόμενες 
λειτουργίες. 

 

Προαιρετικά ο Gatekeeper μπορεί να εκτελεί και τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Call-Control Signaling: Μπορεί να δρομολογεί call signaling μηνύματα μεταξύ H.323 
τερματικών ή Gateways. Η λειτουργία αυτή του Gatekeeper είναι πολύτιμη, γιατί η 
παρακολούθηση των κλήσεων από τον Gatekeeper παρέχει καλύτερο έλεγχο στο δίκτυο. 
Η δρομολόγηση κλήσεων μέσω του Gatekeeper παρέχει επίσης καλύτερη απόδοση, 
καθώς ο Gatekeeper μπορεί να λάβει αποφάσεις βασιζόμενος σε μία πληθώρα 
παραγόντων, όπως για παράδειγμα η εξισορρόπηση του φόρτου μεταξύ των Gateways. 

 Call Authorization: Μπορεί να εκτελεί λειτουργίες απόρριψης ή αποδοχής κλήσεων 
ενός τερματικού. Οι λόγοι απόρριψης μπορούν να συμπεριλαμβάνουν περιορισμούς 
πρόσβασης ή χρόνου προς και από συγκεκριμένα τερματικά ή Gateways. 

 Call Management: Μπορεί να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης στις ενεργές H.323 
κλήσεις, όπως αναδρομολογώντας κλήσεις σε διαφορετικούς Gateways, προκειμένου να 
επιτευχθεί εξισορρόπηση φόρτου. Για το λόγο αυτό ο Gatekeeper μπορεί να κρατάει 
πληροφορία για όλες τις ενεργές Η.323 κλήσεις μέσα στη ζώνη ελέγχου του. 

7.4.5.10 Τ.120 Data Collaboration Server 

H σύσταση Τ.120 περιλαμβάνει μια σειρά από πρωτόκολλα και πρότυπα με σκοπό την υποστήριξη 
της τηλεδιάσκεψης πολλαπλών δεδομένων και την τηλεσυνεργασία. Το Τ.120 τυποποιεί τη 
λειτουργία των δεδομένων στα συστήματα τηλεδιάσκεψης, όπως η μεταφορά δεδομένων, η 
ανταλλαγή εικόνας και share whiteboard για όλους τους τύπους δικτυακής τεχνολογίας χαμηλού 
επιπέδου όπως PSTN, ISDN, CSDN, BISDN και LAN. 
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Ο Τ.120 Data Collaboration Server πρέπει να παρέχει: 

 Υποστήριξη για την πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης ανάμεσα σε μια ομάδα από 
κομβικά σημεία (όπως τερματικά τηλεδιάσκεψης και MCUs). 

 Μηχανισμούς αναγνώρισης των συμμετασχόντων σημείων και ένα μηχανισμό ανταλλαγής 
πλάνου (roster) και δυνατοτήτων (capability). 

 Εύκολη διαχείριση της επικοινωνίας ανάμεσα σε οποιοδήποτε συνδυασμό από αυτά τα 
στοιχεία. 

 

Επίσης θα πρέπει να είναι συμβατό με τις παρακάτω συστάσεις τις ITU: 

 ITU-T Recommendation T.121 (1996) e 

 ITU-T Recommendation T.122 (1993) 

 ITU-T Recommendation T.123 (1993) 

 ITU-T Recommendation T.124 (1995) 

 ITU-T Recommendation T.125 (1994) 

 ITU-T Recommendation T.128 (πρώην T.Share) 

 ITU-T Recommendation T.134 (πρώην T.Chat) 

 ITU-T Recommendation T.135. 

 

O Τ.120 Data Collaboration Server είναι πολύ σπουδαίο υποσύστημα του δικτύου διότι παρέχει 
τη βάση για τη πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης δεδομένων η οποία είναι απαραίτητη στο δίκτυο 
τηλεΪατρικής. Η οικογένεια των πρωτοκόλλων τηλεδιάσκεψης που πρέπει να υποστηρίζει επιτρέπει 
τον απομακρυσμένο έλεγχο και τη κατανομή του λογισμικού διάφορων εφαρμογών, όπως π.χ. τα 
φύλλα εργασίας ή παρουσιάσεις PowerPoint κλπ., σε μια ομάδα από χρήστες. Πρέπει επίσης να 
δίνει κατανεμημένα τη δυνατότητα πίνακα πάνω στον οποίο αλληλεπιδρούν και σχεδιάζουν οι 
συμμετέχοντες όπως θα έκαναν σε ένα πραγματικό πίνακα. Τέλος ο Τ.120 Collaboration Server θα 
πρέπει να παρέχει τις εξής λειτουργίες: 

 από κοινού διορθώσεις «joint editing» 

 έλεγχος ευθύνης (ποιος επιτρέπει να κάνει κάτι κατά τη διάρκεια της διάσκεψης και πότε), 

 έμμεσο ή ρητό κλείδωμα εφαρμογών και περιεχομένου (για προστασία από τη 
ταυτόχρονη πρόσβαση σε κάποιο συγκεκριμένο τμήμα του περιεχομένου) και δ) έλεγχος 
συντονισμού (group moderator). 

 

7.4.6 Όφελος 

 

Γενικά, η υλοποίηση ενός δικτύου τηλε-συμβουλευτικής έχει πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται: 

• Η αναβάθμιση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο  

• Η ευρεία γεωγραφική κάλυψη καθώς και η ευρεία κάλυψη ιατρικών περιστατικών 
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 Η ευφυής διαχείριση ιατρικών πόρων και η αντιμετώπιση προβλημάτων οργάνωσης στις 
απομακρυσμένες και χωρίς πολλούς πόρους μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας  

 Η αφομοίωση και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας τηλεματικής  από ιατρικό 
προσωπικό και συνεπώς ο εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος εργασίας του  ιατρικού 
προσωπικού 

 Η διευκόλυνση των διαδικασιών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και η δυνατότητα μελέτης 
και ανάλυσης ιατρικών δεδομένων από ευρείες γεωγραφικές περιοχές 

 Η παροχή ίσων δικαιωμάτων πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες. 

 Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες απομακρυσμένων περιοχών. 

 Η μείωση του κόστους στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει η μείωση των άσκοπων 
διακομιδών 

 Η Δραστική μείωση του χρόνου επικοινωνίας μεταξύ Νοσοκομείων και ιατρών.  
Η διάχυση της ιατρικής γνώσης και πληροφορίας και η πρόσβαση σε ιατρικές 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση ιατρικών πράξεων από 
απομακρυσμένους χρήστες και δυνατότητα επικοινωνίας και παροχής συμβουλών 

 

Τα οφέλη από την υλοποίηση ενός δικτύου τηλε-συμβούλευσης μπορούν βάσει και των ανωτέρω να 
συνοψισθούν στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Χρήστης Οφέλη 

Παροχή ίσων δικαιωμάτων πρόσβασης στις υπηρεσίες 
υγείας για όλους 

Πολίτης Παροχή αναβαθμισμένων και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών υγείας ανεξαρτήτως γεωγραφικής 
τοποθεσίας 

Βελτίωση του χρόνου αντίδρασης και άρα λήψης 
υπηρεσιών φροντίδας 

Ασθενής Ολοκληρωμένη και συνεχής παροχή υπηρεσιών 
υγείας με απλοποιημένες διαδικασίες, λιγότερα λάθη, 
αποφυγή επανάληψης ενεργειών και οργανωμένη 
συμμετοχή όλων των απαραίτητων φορέων 

Εκσυγχρονισμός περιβάλλοντος εργασίας και 
αφομοίωση και χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 

Ιατρικό Προσωπικό 
Διευκόλυνση των διαδικασιών συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης 

Βελτίωση του χρόνου αντίδρασης στα περιστατικά 

Ευφυής διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

Οργανισμοί Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

Καλύτερη αξιοποίηση υφιστάμενου ιατρο-
τεχνολογικού εξοπλισμού 
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Αποφυγή άσκοπων διακομιδών 

Μείωση συνολικού κόστους νοσηλείας 

Ταχύτερη διεκπεραίωση εξετάσεων 

Πρόσβαση σε ολοκληρωμένους φακέλους ασθενών 

Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση (cross-check) 

Διάχυση ιατρικής γνώσης και πληροφορίας 

Ορθολογιστική αξιοποίηση κονδυλίων 

Μείωση επιπλοκών κατά τη θεραπεία 

 

 

7.5 Εφαρμογές Κατ’ οίκον νοσηλείας 

7.5.1 Λειτουργικές προδιαγραφές συστήματος παρακολούθησης χρόνιων 
ασθενειών από απόσταση 

 

Τα συστήματα κατ’ οίκον νοσηλείας υποστηρίζουν την εφαρμογή των εξής σεναρίων χρήσης: 

1. επικοινωνία  γενικού - ειδικού ιατρού: Ο Γενικός Ιατρός εφοδιάζεται  με τις 
συσκευές καταγραφής βιοσημάτων, με βάση τις οποίες εξετάζει τους ασθενείς του 
και στην συνέχεια αποστέλλει τα αποτελέσματα στον Ειδικό Ιατρό. Ο Ιατρός που 
βρίσκεται στο κεντρικό ίδρυμα (π.χ. Νοσοκομείο), ελέγχει τις εξετάσεις με σκοπό 
να δώσει διάγνωση μέσω του κέντρου επικοινωνίας. 

2. επικοινωνία ασθενούς-ιατρού: Ο ασθενής εφοδιάζεται  με τις συσκευές 
καταγραφής βιοσημάτων και μία συσκευή μεταφοράς των δεδομένων (PDA ή ένα 
κινητό τηλέφωνο). Στην συνέχεια καταγράφει τις εξετάσεις του και τις αποστέλλει 
στο κέντρο.  Άμεσα ο ιατρός λαμβάνει ειδοποίηση με μήνυμα στο κινητό του ή στο 
PDA του, ότι έχουν φτάσει νέες εξετάσεις. Μέσω του κέντρου επικοινωνίας βλέπει 
τις εξετάσεις και απαντάει στους ασθενείς και ο ασθενής λαμβάνει τα σχόλια του 
ιατρού απευθείας στο PDA ή το κινητό. 

 

Οι λειτουργικές προδιαγραφές για την σωστή και αποδοτική λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος 
είναι οι εξής: 

 Αξιοπιστία: Η διασφάλιση για συνεχή λειτουργία του (7x24),συνεχή διαθεσιμότητα, 
ακεραιότητα και ακρίβεια των δεδομένων 

 Ασφαλές και Προστατευμένο: Πρόσβαση στο σύστημα και τα δεδομένα πρέπει να 
επιτρέπεται μόνο σε χρήστες που διαθέτουν τα σχετικά προνόμια ανάλογα με το ρόλο 
τους και τα οποία ορίζονται και παρέχονται μόνο από τους διαχειριστές του συστήματος. 
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 Εμπιστευτικότητα: εγγυάται ότι τα στοιχεία και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται 
μεταξύ δύο εξουσιοδοτημένων χρηστών δεν μπορούν να παρεμποδιστούν ή να 
προσεγγιστούν από ένα τρίτο μη-εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 Ακεραιότητα: εγγυάται ότι τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο 
εξουσιοδοτημένων χρηστών δεν έχουν τροποποιηθεί ή μεταβληθεί από ένα τρίτο μη-
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 Αποτελεσματικό και Εύκολο στη χρήση του: Το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί και να 
υλοποιηθεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει τις επιχειρηματικές διαδικασίες του έργου με 
πιστό τρόπο.   

 Ευέλικτο και Επεκτάσιμο: Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί εύκολα  να αντεπεξέλθει σε 
τυχόν μελλοντικές αλλαγές και να μπορεί να ικανοποιεί τον αυξανόμενο όγκο των 
δεδομένων 

 Διαλειτουργικό: Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει ορισμένους μηχανισμούς διεπαφών 
μεταξύ εσωτερικών αλλά και εξωτερικών υποσυστημάτων. 

 Συμβατότητα: Το σύστημα να είναι συμβατό με το περιβάλλον Internet και τα 
πρωτόκολλά του (HTTP, SMTP, XML κλπ.), συστήματα RDBMS. 

 

7.5.1.1 Λειτουργικές προδιαγραφές λογισμικού λήψης / διαχείρισης ιατρικού σήματος  

Ένα σύστημα τηλεματικής περιλαμβάνει τα εξής λογισμικά πακέτα: 

1. τον Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο (ΗΙΦ), αποτελεί μια web based εφαρμογή, η οποία 
εγκαθίσταται στον κεντρικό εξυπηρετητή ώστε να έχουν πρόσβαση οι χρήστες και το 

2. Λογισμικό αποστολής/λήψης του ιατρικού σήματος, το οποίο εγκαθίστανται στο PDA του 
γενικού ιατρού, ώστε να μπορεί να στέλνει τις εξετάσεις και να δέχεται άμεσα τις 
γνωμοδοτήσεις του ειδικού. 

Το λογισμικό του ΗΙΦ είναι μια εφαρμογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ασθενούς/ιατρού, θα 
πρέπει να είναι βασισμένη σε διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα ιατρικής επικοινωνίας (HL7, ECG-
SCP) και να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Online ασφαλής διαχείριση ιατρικών δεδομένων 

 Δημιουργία αναφορών 

 Ανώνυμη αποστολή στοιχείων 

 Καταγραφή φυσιολογικών παραμέτρων 

 Επεξεργασία δεδομένων 

 Απομακρυσμένη πρόσβαση / διαχείριση ιατρικών δεδομένων  

 Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα ανά ομάδα χρήστη 

 Αρχειοθέτηση 

 Προβολή γραφικών παραστάσεων 

 Αναλυτικές εκτυπώσεις 
 Συνοπτική έκθεση ιατρικού φακέλου 

 Φόρμες εκτύπωσης για συμπλήρωση δεδομένων ατομικού ιστορικού και επισκέψεων 

 Ένδειξη εάν η λήψη της μέτρησης είναι πριν ή μετά τη χορήγηση φαρμάκου 
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Δυνατότητες ΗΙΦ 

Το λογισμικό Τηλεμετρίας  Θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα καταχώρησης/τήρησης των 
κάτωθι: 

 Διάγνωση 

 Ιστορικό Εξετάσεων-Διαγνώσεων, Δημογραφικά Στοιχεία,  

 Οικογενειακό Ιστορικό,  

 Ατομικό ιστορικό(το οποίο περιλαμβάνει το Κοινωνικό, Ανοσοποιητικό, Επεμβάσεων 
,Χρόνιων ασθενειών και  χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής) 

 Κληρονομικό, ασθενειών,  επεμβάσεων, ιστορικό και ιστορικό ανοσοποιητικού 

 Φυσική κατάσταση (π.χ. βάρος, ύψος)  

 Συνήθειες που επηρεάζουν τη φυσική κατάσταση (π.χ. κάπνισμα, άσκηση, κτλ)  

 Ασθένειες 
 Παρούσα νόσος 

 Τρέχουσα αγωγή 

 Στοιχεία Κλινικής εξέτασης 

 Ευρήματα Κλινικής εξέτασης 

 Ακτινογραφίες και ΗΚΓ σε ψηφιακή μορφή (όταν δίδονται στον ασθενή από το φορέα 
παροχής υπηρεσιών υγείας) 

 Οδηγίες  
 Αγωγή 

Οι δυνατότητες που προσφέρονται στον ιατρό θα πρέπει είναι οι εξής: 

 Αποθήκευσης και περιήγησης στο ιατρικό ιστορικό του ασθενή από οποιοδήποτε σημείο 

 Αποστολής ιατρικών δεδομένων 
 Προβολής και λήψης των εξετάσεων των ασθενών από απόσταση 

 Συνεχή παρακολούθηση των ασθενών του 

 Εύκολης και γρήγορης επεξεργασίας αποθηκευμένων δεδομένων 
 Εισαγωγής άμεσης διάγνωσης 
 Παρακολούθησης ασθενών σε κρίσιμες καταστάσεις της υγείας τους 
 Οπτικού συναγερμού σε μια κρίσιμη μέτρηση μιας εξέτασης 

 Οπτικός συναγερμός σε περιπτώσεις παραμέτρων εκτός ορίων 
 

Το λογισμικό τηλεμετρίας ιατρικών παραμέτρων πρέπει να καλύπτει τις εξής απαιτήσεις σε: 

 Ασφάλεια: διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα, ενώ πραγματοποιείται πιστή καταγραφή των 
κλινικών ενεργειών και των ενεργειών του χρήστη, ταυτοποίηση του χρήστη και έλεγχος 
πρόσβασης. 
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 Διασυνδεσιμότητα: διασφαλίζεται η δυνατότητα διανομής και ανταλλαγής δεδομένων. 
Αυτό επιτρέπει όχι μόνο την αναγνωσιμότητα των δεδομένων από ανθρώπους αλλά και 
την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων από άλλα συστήματα EHR. 

 Ευρύτητα-περιεκτικότητα: υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης μιας ευρείας γκάμας 
πρακτικών στο χώρο της ιατρικής φροντίδας, υποστήριξης πολλών τύπων δεδομένων, 
υποστήριξης εισαγωγής δεδομένων σε δομημένη μορφή καθώς και σε μορφή ελευθέρου 
κειμένου. 

 Μεταφερσιμότητα: το σύστημα διασφαλίζει «φορητότητα» και δυνατότητα διασύνδεσης 
μεταξύ ιδρυμάτων, ανεξάρτητα από το υλικό, το λογισμικό και την εθνική γλώσσα που 
χρησιμοποιεί ο καθένας. 

 Εξέλιξη: υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης ιατρικού φακέλου για μακρά χρονικά 
διαστήματα, μέσω της συμβατότητας επεξεργασίας του ιατρικού φακέλου από 
προηγούμενες και επόμενες εκδόσεις συστημάτων λογισμικού EHR. 

 Επεκτασιμότητα: υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης και διεύρυνσης της 
υφιστάμενης λειτουργικότητας, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του τελικού χρήστη.   

 Διαθεσιμότητα: διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή της υπηρεσίας 

 Ευρεία χρήση προτύπων: χρησιμοποιούνται διεθνή πρότυπα ανταλλαγής ιατρικής 
πληροφορίας 

 

Ασφάλεια δεδομένων: 

Οι βασικές ανάγκες ασφάλειας που πρέπει να καλύπτονται είναι οι εξής: 

 Εμπιστευτικότητα (confidentiality), ούτως ώστε να μην είναι δυνατό κάποιος κακόβουλος 
χρήστης να διαβάσει τα δεδομένα που διακινούνται στο δίκτυο 

 Ακεραιότητα (integrity), ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η αλλοίωση των δεδομένων 

 Αναγνώριση και αυθεντικοποίηση των χρηστών του συστήματος, καθώς και έλεγχος 
πρόσβασης σε δεδομένα και εφαρμογές 

 

Με την εφαρμογή ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου πρέπει να διασφαλίζεται το ιατρικό απόρρητο 
των δεδομένων του ασθενή.  Ένα πλήρες σύστημα θα πρέπει επιθυμητά να υποστηρίζει 
πρωτόκολλο ανταλλαγής ιατρικών δεδομένων HL7 & μεταφοράς ηλεκτροκαρδιογραφήματος 
ECG-SCP.  Επίσης, να χρησιμοποιεί encrypted πρωτόκολλα για τη διασφάλιση της προστασίας 
των δεδομένων.  

 

Ιατρικό και Προσωπικό Απόρρητο 

Η διαδικασία επιλεκτικής πρόσβασης ανάλογα με την εξουσιοδότηση απαιτεί την ταυτοποίηση του 
χρήστη με την παροχή συνθηματικού και κωδικού πρόσβασης. Πιο συγκεκριμένα για τον κάθε 
χρήστη του συστήματος, πρέπει να καταχωρούνται πληροφορίες όπως οι ακόλουθες, οι οποίες 
είναι μοναδικές για τον κάθε χρήστη και απροσπέλαστες από κάθε μη εξουσιοδοτημένο: 

 Όνομα χρήστη (μοναδικό για κάθε χρήστη) 

 Στοιχεία χρήστη, τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα με τον λογαριασμό εισόδου 

 Ειδικότητα στην οποία ανήκει 

 Κωδικός εισόδου (password), για την πιστοποίηση και ταυτοποίηση των δικαιωμάτων 
του χρήστη κατά την πρόσβαση του στην εφαρμογή 
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 Εξουσιοδότηση προσβάσεως πληροφοριών (access privileges) διαφορετική ανά χρήστη 
και ανά είδος πληροφορίας. 

 

Με την επιλεκτική εξουσιοδότηση αποτρέπονται τόσο οι μη εγκεκριμένες προσθήκες, διαγραφές ή 
τροποποιήσεις των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους των ασθενών, όσο και η μη 
εγκεκριμένη μεταβίβαση πληροφοριών. Επίσης, δεν γίνεται μη εγκεκριμένη αποκάλυψη 
πληροφοριών και η πρόσβαση στο σύστημα μέσω του λειτουργικού συστήματος και μέσω των 
κωδικών πρόσβασης ανά χρήστη (username και password) επιτρέπει πρόσβαση μόνο σε δεδομένα 
που έχουν το δικαίωμα να προσπελάσουν. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χρήστης ή κάθε ομάδα χρηστών 
έχει πρόσβαση μόνο στις οθόνες και στα στοιχεία που τον / την αφορούν. 

Σε περιπτώσεις που υπάρχει ειδική εξουσιοδότηση μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση και σε 
άλλα δεδομένα πέρα από τα δικά του. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το ιατρικό και προσωπικό 
απόρρητο καθώς και η ασφάλεια των δεδομένων του συστήματος. 

Το πλήρες ιστορικό των ασθενών πρέπει να είναι προσβάσιμο μόνο από τον ιατρό του και τον 
ειδικών ιατρών του φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Ακολουθώντας τη συλλογιστική της 
πιστοποίησης των χρηστών  επιτυγχάνεται ο έλεγχος πρόσβασης των δεδομένων και διασφαλίζεται 
η εμπιστευτικότητα, ενώ επίσης μειώνεται ο όγκος των εγγραφών, με αποτέλεσμα αύξηση της 
ταχύτητας επεξεργασίας και πιθανή οικονομία κόστους αποθηκευτικών μέσων. 

Οποιαδήποτε επεξεργασία και διακίνηση των ιατρικών δεδομένων πρέπει να πραγματοποιείται 
πάντα κάτω από τους αυστηρούς κανόνες που θέτει η Αρχή Προστασίας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, στην οποία θα πρέπει να κατατεθεί άδεια για την τήρηση του 
ηλεκτρονικού αρχείου.   

 

7.5.1.2 Μηχανισμός Διασφάλισης Ακεραιότητας Δεδομένων 

Το λογικό μοντέλο της εκάστοτε βάσης δεδομένων θα πρέπει να έχει υποβληθεί στους νόμους 
κανονικοποίησης, έτσι ώστε να αποτρέπεται η καταχώρηση λανθασμένων δεδομένων από το 
χρήστη. Ταυτόχρονα, για την αποφυγή της καταστροφής των δεδομένων από αστοχία υλικού / 
βλάβη πρέπει να προβλέπεται από τον φορέα εφαρμογής η λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε 
ημερήσια βάση σύμφωνα με κατάλληλα διαμορφωμένο αυτοματοποιημένο πλάνο ασφαλείας. 

 

7.5.1.3 Λογισμικό αποστολής/λήψης  

Το λογισμικό αποστολής/λήψης αποτελεί μια εφαρμογή ενός συμπτυγμένου ιατρικού φακέλου και 
χρησιμοποιείται για την αποστολή βιολογικών σημάτων σε απομακρυσμένο σταθμό. Αποτελεί τον 
διακομιστή ανάμεσα στο γενικό και τον ειδικό ιατρό, δίνοντας την δυνατότητα λήψης γνωμάτευσης 
στον γενικό ιατρό & συμβουλευτικής διάγνωσης. Λειτουργεί σε συνδυασμό με τον ΗΙΦ, που 
αναλύθηκε παραπάνω. 

Οι δυνατότητες καταχώρησης/τήρησης που πρέπει να προσφέρει είναι οι εξής: 

 Ιστορικό Εξετάσεων, 

 Στοιχεία Ασθενών,  

 Ρυθμίσεις συσκευής 
 Οδηγίες  
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Οι δυνατότητες που πρέπει να  προσφέρει στον ιατρό είναι οι εξής: 

 εκκίνησης μια εξέτασης 

 καταγραφής βιοσημάτων από τις ασύρματες ιατρικές συσκευές  

 Αποθήκευσης και περιήγησης στο ιατρικό ιστορικό του ασθενή 

 Αυτόματης αποστολής ιατρικών δεδομένων 
 Προβολής των εξετάσεων των ασθενών  
 Συνεχή παρακολούθηση των ασθενών του 

 Εύκολη και γρήγορη επεξεργασία αποθηκευμένων δεδομένων 

 Παρακολούθηση ασθενών σε κρίσιμες καταστάσεις της υγείας τους 

 Παρακολούθηση ασθενών σε απομακρυσμένα σημεία 

7.5.1.4 Περιεχόμενα ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου  

Οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Φάκελος ασθενούς/ ιατρού 

 Διατήρηση ιστορικών στοιχείων 

 Ανώνυμη αποστολή στοιχείων  

 Δημιουργία αναφορών 

7.5.2 Αρχιτεκτονική συστήματος παρακολούθησης χρόνιων ασθενειών από 
απόσταση 

Η αποδοτική και σωστή  λειτουργία του συστήματος τηλεματικής για την παρακολούθηση από 
απόσταση χρόνιων ασθενειών (θα αναφέρεται εν συντομία εφεξής ως σύστημα τηλεματικής) απαιτεί 
την προμήθεια και εν συνεχεία διασύνδεση του κατάλληλου εξοπλισμού, ο οποίος καθορίζεται από 
τις τεχνικές προδιαγραφές που θα αναλυθούν στην συνέχεια.  

Ο εξοπλισμός που απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος τηλεματικής 
αποτελείται από τα εξής: 

1. ιατρικός εξοπλισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τα επιστημονικά όργανα καταγραφής 
βιολογικών σημάτων  

2. ηλεκτρονικός, ο οποίος περιλαμβάνει 

o τον Κεντρικό Server (web-based), ο οποίος θα εκπληρώνει τις απαιτήσεις ενός 
κέντρου επικοινωνίας,   

o τους H/Y, οι οποίοι θα χρησιμεύσουν ως σταθμοί εργασίας των ειδικών ιατρών, 
για τον έλεγχο και την επεξεργασία των μετρήσεων των ασθενών. 

o Οι υπολογιστές παλάμης ή φορητοί υπολογιστές, που χρησιμεύουν για την 
μεταφορά της ιατρικής πληροφορίας από τις συσκευές τηλεμετρίας 

3. Λογισμικό πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει  

o το λογισμικό λήψης/διαχείρισης του ιατρικού σήματος, για την αυτόματη 
λήψη/αποστολή των εξετάσεων στο κέντρο επικοινωνίας  
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o το λογισμικό των διακομιστών και των σταθμών εργασίας που απαιτείται για την 
λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού  

Ο εξοπλισμός πρέπει να επιτρέπει: 

o τη διεξαγωγή των ιατρικών μετρήσεων  

o την άμεση καταχώρηση τους στο ιατρικό φάκελο ασθενούς  

o την αυτόματη μετάδοση τους στον κεντρικό εξυπηρετητή του έργου  

o τον κεντρικό εξυπηρετητή με το απαραίτητο βασικό λογισμικό (λειτουργικό 
σύστημα, antivirus κ.ά.)  

o τον εξοπλισμό στο Ειδικό Γιατρό ώστε να μπορεί να δέχεται άμεσα (on-line) τις 
ιατρικές εξετάσεις και να τις γνωμοδοτεί ή να καταχωρεί το ιατρικό σημείωμα 
άμεσα 

o στον προσφερόμενο εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται και το απαραίτητο λογισμικό 
συστήματος (λειτουργικό σύστημα, antivirus κτλ), 

7.5.3  Προδιαγραφές ιατρικού εξοπλισμού – επιστημονικών οργάνων  

Τα επιστημονικά όργανα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα καταγραφής και μετάδοσης (μέσω 
δικτύων φωνής ή δεδομένων) βιολογικών σημάτων.  Τα βιολογικά σήματα που θα καταγράφει η 
εκάστοτε ιατρική συσκευή είναι σε άμεση συνάρτηση με το είδος της ασθένειας προς 
παρακολούθηση.  Τα γενικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να είναι κοινά για όλο τον ιατρικό 
εξοπλισμό συνοψίζονται στα εξής: 

 Η συσκευή να είναι μικρή και εύχρηστη.    

 Η συσκευή να είναι φορητή και μεταφέρεται εύκολα., 

 Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων ασύρματα ή ενσύρματα  

 Η συσκευή να έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας  

 Η συσκευή να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες και σε περίπτωση αποφόρτιση να ειδοποιεί 
έγκαιρα τον χρήστη  

 Για κάθε συσκευή να δίδεται το εύρος μέτρησης αλλά και τα περιθώρια απόκλισης  

 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ασύρματων συσκευών είναι τα εξής: 

 Φορητότητα & δυνατότητα μετρήσεων από οπουδήποτε 

 Καλύτερη  διαχείριση του χρόνου του ιατρού και εξυπηρέτηση περισσότερων πολιτών 

 Δυνατότητα παρακολούθησης του πολίτη ανεξαρτήτως γεωγραφικής απόστασης 

 Καταγραφή παραμέτρων (καρδιακών και αναπνευστικών) 

 Δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου 

7.5.4 Προδιαγραφές ηλεκτρονικού εξοπλισμού   

7.5.4.1 Κεντρικός Εξυπηρετητής (Server Web Based) 
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Κύρια λειτουργία του είναι η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, επιτρέποντας με την χρήση 
κατάλληλου λογισμικού σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, PDA) να έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες ή υπηρεσίες που αυτός παρέχει και με αυτή την έννοια να εξυπηρετεί αυτές τις 
συσκευές. 

Αποτελεί ουσιαστικά τον κύριο διαμεσολαβητή ανάμεσα στον χρήστη και τις λειτουργικές μονάδες 
της εφαρμογής (διακομιστής). 

Ο web server θα πρέπει να διαθέτει χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης, ποιότητας, αξιοπιστίας.  
Ενδεικτικά χαρακτηριστικά παρατίθενται παρακάτω: 

  Ενσωματωμένο εσωτερικό οδηγό DVD-ROM (ενιαία συσκευή) με δυνατότητα 
εγγραφής CD-RW, CD-R, DVD-R και DVD-RW  

 οδηγό δισκέτας( Floppy disk drive)  1,44 MByte. 

 Σκληρός δίσκος: 250GB HP SATA 

 Δυνατότητα αναβάθμισης CPU 

 7 Θύρες USB 

 2GB μνήμη RAM DDR 2 

 Cache memory 2MB 

 PCI Express™  

 Mouse & Keybord 

7.5.4.2 PDA 

Η φορητή μονάδα για τον ασθενή που βρίσκεται κατ’ οίκον θα πρέπει να διαθέτει υψηλή 
υπολογιστική ισχύ, μεγάλη χωρητικότητα και σύγχρονο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windows 
Mobile 6.0).  Θα πρέπει επίσης να διαθέτει οθόνη αφής της τεχνολογίας TouchFLO υψηλής 
ανάλυσης 3.5'', με δυνατότητα διάταξης της οθόνης κάθετα ή οριζόντια. Λοιπά επιθυμητά 
χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν 2 υποδοχές για κάρτες επέκτασης μνήμης, full-speed USB 2.0. 
Τέλος, θα πρέπει να δίνει στο χρήστη ευελιξία στην επικοινωνία, διαθέτοντας GSM, GPRS, 
EDGE Tri-band στα 900, 1800, 1900 MHz και συνδεσιμότητα Bluetooth® 2.0, WiFI 
802.11b/g. 

7.5.5 Όφελος  

Η τηλεϊατρική αφορά στην παροχή ιατρικής περίθαλψης - σε περιπτώσεις όπου η απόσταση είναι 
κρίσιμος παράγοντας - από όλους τους επαγγελματίες του χώρου της Υγείας χρησιμοποιώντας 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ανταλλαγή έγκυρης πληροφορίας για τη 
διάγνωση, αγωγή και πρόληψη ασθενειών, την έρευνα και εκτίμηση, όπως και τη συνεχή 
εκπαίδευση των επαγγελματιών Υγείας, όλα αυτά στα πλαίσια της αναβάθμισης της Υγείας των 
ατόμων και των κοινοτήτων τους.   

Οι εφαρμογές τηλεϊατρικής προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

 Παροχή υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, πέραν των γεωγραφικών περιορισμών 

o Διάγνωση από απόσταση 

o Συμβουλευτική διάγνωση / διαχείριση κρίσιμων περιστατικών έως τη διακομιδή 
τους σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο 

o Εξυπηρέτηση μονάδων σε απομακρυσμένα σημεία 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

497 

o Διενέργεια των τακτικών ιατρικών εξετάσεων απομακρυσμένων ομάδων πληθυσμού 

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προληπτικής διάγνωσης και 
ιατρικής φροντίδας  

o Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγειονομικής υποστήριξης   

o Άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης 

o Ασφάλεια  

 Μείωση στα κόστη 

o Μείωση του κόστους προσωπικού 

o Μείωση των εξόδων των ασθενών  

o Μείωση του χρόνου νοσηλείας και των αντίστοιχων εξόδων 

 Δημιουργία σημείου επαφής φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 

o Εξοικονόμηση χρόνου για τους επαγγελματίες της υγείας 

o Διάχυση της πληροφορίας / εύκολη πρόσβαση – διαχείριση της πληροφορίας 

 Δυνατότητα σύνδεσης με άλλες συναφείς υπάρχουσες εφαρμογές οι οποίες μπορούν να 
δρουν συμπληρωματικά, όπως Πληροφορικά Συστήματα Νοσοκομείων, Ηλεκτρονικός 
Φάκελος Ασθενούς, Έξυπνη Κάρτα Υγείας 

 

Οι υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας, μέσω τηλεμετρίας ιατρικών παραμέτρων θέτει την εφαρμογή 
της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και τη διευκόλυνση του επιστημονικού 
προσωπικού και προάγει τόσο την επιστημονική συνεργασία και διάχυση της γνώσης, όσο και την 
καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών.    

Τα οφέλη που λαμβάνουν  οι τελικοί αποδέκτες (ασθενείς) από τη χρήση συστημάτων από 
απόσταση παρακολούθησης περιλαμβάνουν:  

 Δυνατότητα προληπτικής ιατρικής  

 Άμεση επικοινωνία με το νοσοκομείο ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση 

 Συνεχής παρακολούθηση και αίσθηση ασφάλειας του ασθενή 

 Περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων  
 

Τα οφέλη για τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας συνοψίζονται στα εξής: 

 Προσφορά προηγμένων υπηρεσιών υγείας, αυξημένης υπεραξίας, στους πολίτες  

 Εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού ασθενών λόγω εξοικονόμησης χρόνου 

 Εξαγωγή και αξιοποίηση μετρήσιμων ανώνυμων στοιχείων για στατιστικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς 

 Κοινωνική προσφορά σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως 

 Διευκόλυνση του επιστημονικού προσωπικού και αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων 

 Διάχυση της εξειδικευμένης γνώσης 

 Άμεση επικοινωνία μεταξύ μονάδων υγείας, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς  

 Ενίσχυση κοινωνικού προφίλ 

 Διευκόλυνση του επιστημονικού προσωπικού στα απομακρυσμένα σημεία  
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Τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ασύρματων συσκευών είναι τα εξής: 

 Φορητότητα & δυνατότητα μετρήσεων από οπουδήποτε 

 Καλύτερη  διαχείριση του χρόνου του ιατρού και εξυπηρέτηση περισσότερων πολιτών 

 Δυνατότητα παρακολούθησης του πολίτη ανεξαρτήτως γεωγραφικής απόστασης 

 Καταγραφή παραμέτρων (καρδιακών και αναπνευστικών) 

 Δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου 

 

7.6 Μοντέλο Εφαρμογής ΤηλεΨυχιατρικής 

7.6.1 Συστήματα & εφαρμογές τηλεψυχιατρικής  

Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή της τηλεψυχιατρικής αναφέρεται από το University of Nebraska 
Medical Centre, Omaha NE το 1961. Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε το 
1965 μεταξύ του UNMC και του Norfolk State Medical Hospital, 112 μίλια πιο μακριά. Το 
πρόγραμμα, αν και ήταν επιτυχές, διακόπηκε μόλις τελείωσε η χρηματοδότηση λόγω των υψηλών 
εξόδων για δικτύωση που ανερχόταν τότε (τιμές 1960) στα $48.000 ετησίως! 

Η διεθνής εμπειρία έχει αναδείξει τα παρακάτω πεδία εφαρμογής της τηλεψυχιατρικής, κυρίως με 
χρήση υπηρεσιών τηλεσυνδιάσκεψης: 

7.6.1.1 Κλινικές Συνεδρίες (Clinical Interviews) 

Η τηλεψυχιατρική μπορεί να διεξαχθεί για ανταλλαγή γνωματεύσεων μεταξύ ειδικών ιατρών, 
μεταξύ ειδικού ιατρού και υποστηρικτικού προσωπικού άλλων ειδικοτήτων (κοινωνικοί λειτουργοί, 
κοκ.) και μεταξύ ειδικών ιατρών και ασθενών. Σε τηλεσυνεδρίες μπορούν να παρίστανται και άλλα 
άτομα όπως π.χ. γενικοί ιατροί, συγγενείς του ασθενούς. Η τηλεσυνεδρία μπορεί να δρα 
υποστηρικτικά με την περιοδική προσωπική επαφή ή να είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας. 
Μπορεί να υποβοηθείται από την ηλεκτρονική αποστολή γνωματεύσεων ή του ιατρικού φακέλου 
του ασθενούς. Ο παραπέμπων και ο γνωματεύων ιατρός θα πρέπει να ξεκαθαρίζουν ποιος θα 
μεταφέρει τα αποτελέσματα της τηλεσυνεδρίας στον ασθενή. Εφόσον ένας ψυχίατρος αντιμετωπίζει 
εξ’ αποστάσεως περιστατικά κρίνεται σκόπιμο να διατηρεί επαφές με τοπικούς (στο χώρο του 
ασθενούς) συναδέλφους του ή άλλο είδος προσωπικού έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η εμπειρία δείχνει ότι με δεδομένη την καλή ποιότητα των δικτυακών 
υποδομών, και κατά συνέπεια του ήχου και της εικόνας, οι τηλεσυνεδρίες διαρκούν λιγότερο από 
τις προσωπικές επαφές.  

7.6.1.2 Επείγουσες Αξιολογήσεις 

Αν και η παρουσία ενός ειδικού μέσω τηλεσυνεδρίας θέτει θέματα εμπιστευτικότητας, 
συγκεκριμένες κατηγορίες ψυχικών ασθενειών (τάσεις αυτοκτονίας, τάσεις ανθρωποκτονίας, οξείες 
ψυχώσεις, κλπ) επιβάλλουν την υλοποίηση εξ’ αποστάσεως αξιολόγηση ενός περιστατικού. Η 
διεθνής πρακτική είναι να μην υποβοηθούνται τέτοιοι ασθενείς εξ’ αποστάσεως χωρίς  τοπική 
υποστήριξη από ειδικό προσωπικό ή μέλη της οικογένειάς τους, αλλά μερικές φορές η εξ’ 
αποστάσεως επείγουσα αξιολόγηση είναι η μοναδική εναλλακτική επιλογή για την ασφάλεια του 
ασθενή. 
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7.6.1.3 Διαχείριση Περιστατικών 

Σε μεγάλης κλίμακας και γεωγραφικά κατανεμημένα συστήματα παροχής υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας (όπως προβλέπεται να εξελιχθεί μακροπρόθεσμα το σύστημα στην Ελλάδα μέσω του 
ΨΥΧΑΡΓΩΣ) για την παροχή φροντίδας σε ψυχικά ασθενείς εμπλέκονται περισσότεροι του ενός 
οργανισμοί ή οντότητες ή πρόσωπα. Η τηλεψυχιατρική στον τομέα αυτό μπορεί να βοηθήσει στο 
σχεδιασμό Πλάνων Φροντίδας με χρήση ειδικών που, λόγω των αποστάσεων, δεν είναι αλλιώς 
διαθέσιμοι. Τα πλάνα φροντίδας καταγράφονται σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα και είναι 
προσπελάσιμα από ιατρικό ή άλλο προσωπικό που επιφορτίζεται με την επιτόπια παροχή 
υπηρεσιών στους ασθενείς. 

7.6.1.4 Ιατροδικαστική τηλεψυχιατρική 

Η τηλεψυχιατρική έχει εφαρμοστεί για ευρείας κλίμακας ιατροδικαστικές χρήσεις διεθνώς, με 
βασικές από αυτές την αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης του ασθενούς. Το νομικό πλαίσιο στην 
Ελλάδα δεν είναι επαρκές για την υλοποίηση αντίστοιχων εφαρμογών. 

7.6.1.5 Επίβλεψη Ειδικευομένων Ψυχιάτρων 

Η εξ’ αποστάσεως επίβλεψη ειδικευομένων ψυχιάτρων μπορεί να διευκολύνει και την εκπαίδευσή 
τους αλλά και την αντιμετώπιση περιστατικών. Μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω 
τηλεσυνδιάσκεψης ή ασύγχρονα. Δεν προβλέπεται τέτοιου είδους υπηρεσία στα ελληνικά 
νοσοκομεία. 

7.6.1.6 Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και συμβουλευτική 

Η χρήση της τηλεσυνδιάσκεψης για εκπαιδευτικούς ή συμβουλευτικούς σκοπούς περιλαμβάνει 
ευρύ φάσμα εφαρμογών, μεταξύ των οποίων διμερών (point to point) μαθημάτων ή  δημιουργία 
ιδεατών αιθουσών διδασκαλίας (virtual classrooms).  

Σε πρόσφατη (1998) μελέτη για 19 προγράμματα τηλεψυχιατρικής στις ΗΠΑ δημοσιεύτηκαν τα 
παρακάτω ποσοτικά στοιχεία: Μέσος όρος διακριτών σημείων παροχής υπηρεσιών εξ’ 
αποστάσεως: 8 (2-15), μέσος όρος τηλεσυνεδριών: 48 / μήνα, πιο συχνές διαγνώσεις: Κατάθλιψη 
και σχιζοφρένεια για ενήλικες, αδυναμία συγκέντρωσης για ανήλικους (ADHD/ADD), μέση 
διάρκεια συνεδρίας: 50 λεπτά για νέο ασθενή (40-90), 20 λεπτά για εξέταση παλιού ασθενούς (10-
50). 

7.6.2 Στόχοι συστημάτων & εφαρμογών τηλεψυχιατρικής  

Στόχοι ενός συστήματος Τηλεψυχιατρικής αποτελούν: 

 Να διευκολύνει τη διαχείριση των περιστατικών ψυχικής υγείας περιορίζοντας τις 
μετακινήσεις των ασθενών μακριά από τους τόπους κατοικίας τους μόνο στις απολύτως 
απαραίτητες. 

 Να παρέχει υποστήριξη σε επαγγελματίες υγείας Κέντρων Υγείας και εφόσον αναπτυχθεί 
περαιτέρω (roll out) στο μέλλον και Περιφερειακών Ιατρείων, από εξειδικευμένο 
επιστημονικό προσωπικό πολλαπλών ειδικοτήτων των κέντρων ψυχικής υγείας καθώς και 
να εμπλουτίζει τις δράσεις αποασυλοποίησης και εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης 
ψυχικά ασθενών. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

500 

 Να μειώσει το κόστος του Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας όπου 
εφαρμόζεται. 

 

Ένα Σύστημα Τηλεψυχιατρικής πρέπει να αποτελείται από τα εξής συστατικά: 

 Ψυχιατρικός Φάκελος: Ο ψυχιατρικός φάκελος αποτελείται από βάση δεδομένων με τα 
στοιχεία των ασθενών και περιλαμβάνει συστατικά λογισμικού τα οποία υλοποιούν τη 
λειτουργικότητα για τη διαχείριση του φακέλου και χειρίζονται την επικοινωνία με τη 
βάση δεδομένων. Τα στοιχεία του φακέλου και η λειτουργικότητα για τη διαχείρισή του 
παρέχεται στο υπόλοιπο σύστημα με τη μορφή Web Services τα οποία πρέπει να 
ακολουθούν τα σύγχρονα πρότυπα για διαλειτουργικότητα και ασφάλεια (WS-I, WS-
Security), προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μελλοντικής ολοκλήρωση του 
συστήματος τηλεψυχιατρικής με άλλα συστήματα. 

 Διαδικτυακή Εφαρμογή Τηλεψυχιατρικής: Αποτελεί τη διεπαφή μεταξύ των χρηστών 
(users) και του συστήματος. Επιτρέπει στους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο σύστημα 
να διαχειριστούν τα στοιχεία του ψυχιατρικού φακέλου των ασθενών καθώς και να 
διεξάγουν τηλεγνωματεύσεις μέσω ενός web browser. 

 Εφαρμογή Τηλεδιάσκεψης: Εφαρμογή σε περιβάλλον Windows που επιτρέπει την 
πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων με χρήση εικόνας και ήχου μεταξύ των χρηστών του 
συστήματος. 

 Υπηρεσίες Ασφάλειας: Αποτελεί ένα κοινό συστατικό που πρέπει να υπάρχει για να 
παρέχει τις απαιτούμενες υπηρεσίες ασφάλειας στα υπόλοιπα υποσυστήματα όπως η 
επαλήθευση της ταυτότητας των χρηστών, η διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και η 
προστασία των δεδομένων. 

Το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεψυχιατρικής πρέπει να υποστηρίζει σύγχρονες τεχνολογίες και 
πρότυπα όπως XML, Web Services, SOAP, WS-Security, SSL, .NET, ASP.NET και το HL7 για 
τη μεταφορά της ιατρικής  πληροφορίας. Επίσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 
ενσωματώνεται και η δυναμική ψηφιακή εικόνα μέσω του πρωτοκόλλου DICOM. 

Τα τεχνολογικά αυτά χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν πληθώρα πλεονεκτημάτων όπως  

α) υψηλή διαθεσιμότητα,  

β) επεκτασιμότητα,  

γ) ασφάλεια,  

δ) συμβατότητα. 

 

Το εκάστοτε σύστημα τηλεψυχιατρικής πρέπει να υλοποιείται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 
προσφέρει ένα ασφαλές, επεκτάσιμο, αξιόπιστο και εύχρηστο περιβάλλον το οποίο θα 
ολοκληρώνεται αρμονικά με λοιπά υφιστάμενα λειτουργικά συστήματα.   

7.6.3 Προδιαγραφές λογισμικού τηλεψυχιατρικής 

7.6.3.1 Βασικές λειτουργικές προδιαγραφές  

Όπως κάθε άλλο πληροφοριακό σύστημα στο χώρο της υγείας, έτσι ένα σύστημα τηλεψυχιατρικής 
θα πρέπει να πληροί κάποιες βασικές προδιαγραφές, οι οποίες αναλύονται ακολούθως: 
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 Αξιόπιστο – Η συνεχής λειτουργία του (7x24), η συνεχής διαθεσιμότητα, η ακεραιότητα 
και η ακρίβεια των δεδομένων, πρέπει να είναι πλήρως διασφαλισμένα. 

 Ασφαλές και Προστατευμένο – Θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι 
κατάλληλοι μηχανισμοί ασφαλείας που θα παρέχουν ένα ασφαλές και άρτιο περιβάλλον 
λειτουργίας και επικοινωνίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η προστασία της 
διαθεσιμότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών και των υπηρεσιών, αναζητώντας 
και εντοπίζοντας - με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο – τους απαραίτητους ελέγχους 
και τις οργανωτικό-διοικητικές διαδικασίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την επαρκή 
ασφάλεια του συστήματος και των επιμέρους εφαρμογών. Πρόσβαση στο σύστημα και τα 
δεδομένα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε χρήστες που διαθέτουν τα σχετικά προνόμια 
ανάλογα με το ρόλο τους και τα οποία ορίζονται και παρέχονται μόνο από τους 
διαχειριστές του συστήματος. Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την δημιουργία ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος λειτουργίας και επικοινωνίας είναι οι ακόλουθοι: 

o Εξουσιοδότηση, Ταυτοποίηση και Επικύρωση: εγγυάται ότι η πληροφορία ή 
υπηρεσία που παρέχεται μέσω του συστήματος είναι προσβάσιμη μόνον από τους 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. 

o Εμπιστευτικότητα: εγγυάται ότι τα στοιχεία και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται 
μεταξύ δύο εξουσιοδοτημένων χρηστών δεν μπορούν να παρεμποδιστούν ή να 
προσεγγιστούν από ένα τρίτο μη-εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

o Ακεραιότητα: εγγυάται ότι τα δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο 
εξουσιοδοτημένων χρηστών δεν έχουν τροποποιηθεί ή μεταβληθεί από ένα τρίτο 
μη-εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 Αποτελεσματικό και Εύκολο στη χρήση του – Το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί και να 
υλοποιηθεί έτσι ώστε η πρόσβαση και η χρησιμοποίηση του συστήματος από τους 
χρήστες πρέπει να γίνεται με εύκολο και φιλικό τρόπο και μέσω Web interface.  Το 
σύστημα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση μέσω Web σε όλες τις λειτουργίες και με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο. 

 Ευέλικτο και Επεκτάσιμο – Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί 
εύκολα (χωρίς την ανάγκη ολικού επανασχεδιασμού) να αντεπεξέλθει σε τυχόν 
μελλοντικές αλλαγές και να μπορεί να ικανοποιεί τον αυξανόμενο όγκο των δεδομένων 
(με την ανάλογη επέκταση της υλικής (HW) υποδομής).  

 Διαλειτουργικό -  Το σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί με ανοικτό τρόπο και να 
βασίζεται σε διεθνή πρότυπα (open standards). 

 Συμβατότητα – Το σύστημα θα πρέπει να είναι συμβατό με το περιβάλλον Internet και 
τα πρωτόκολλά του (HTTP, SMTP, XML κλπ.), συστήματα RDBMS. 

7.6.3.2 Ειδικές λειτουργικές προδιαγραφές  

Επιθυμητές προδιαγραφές συστήματος τηλεψυχιατρικής: 

Ψυχιατρικός Ιατρικός Φάκελος 

 Ασφάλεια Ιατρικών Δεδομένων  

 Μηχανισμός πιστοποίησης χρηστών 
 Μηχανισμός ελέγχου εξουσιοδοτημένης πρόσβασης 
 Μηχανισμός διατήρησης της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας. 
 Μηχανισμός διασφάλισης της ακεραιότητας των δεδομένων. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

502 

 Μηχανισμός διασφάλισης non repudiation 

Ελάχιστα συστατικά του ψυχιατρικού ιατρικού φακέλου 

 Δημογραφικά στοιχεία ασθενούς.  

 Κοινωνικό ιστορικό.   

 Ψυχοπαθολογία.  

 Ενημέρωση του Ιατρικού Φακέλου, μέσω αυτοματοποιημένων επιλογών  

Φαρμακευτική αγωγή 

 Επιλογή φαρμάκων από εγκεκριμένη λίστα ΕΟΦ.   

 Πεδία text για την καταγραφή της πορείας της νόσου ή σχολίων των ιατρών  

 Ενσωματωμένος editor με ευκολία εισαγωγής ιατρικών / ψυχιατρικών όρων. Να 
υποστηρίζεται η κωδικοποίηση DSM IV TR 

 Εκτυπώσεις μέρους ή ολόκληρου του ιατρικού φακέλου.  

 Εμφάνιση alarms για συγκεκριμένα γεγονότα: 

o Συνταγές που χρειάζονται ανανέωση 

o Ασθενείς που δεν έκαναν προγραμματισμένες επισκέψεις. 
o Προγραμματισμένες επισκέψεις σε χώρους διαμονής ασθενών. 
o Άλλα. (Σε περίπτωση θετικής απάντησης να προσδιοριστούν) 

 Ύπαρξη και τροποποίηση περισσότερων του ενός πλάνου φροντίδας ανά ασθενή. 

 Δυνατότητα Διασύνδεσης με ΟΠΣ 

Λειτουργικές απαιτήσεις για την ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων τηλεγνωματεύσεων : 

 Ο εκδίδων το αίτημα μπορεί να επιλέγει συγκεκριμένο ειδικό για τηλεγνωμάτευση ή 
κατηγορία ειδικοτήτων (π.χ. ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, κτλ) και να ορίζει βαθμό 
προτεραιότητας. Το αίτημα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πεδίο όπου ο εκδίδων αναλύει το 
αίτημα και σημείο όπου αναφέρεται η ύπαρξη έγκρισης του ασθενούς για συμμετοχή 
στην τηλεγνωμάτευση. 

 Ο εκδίδων το αίτημα έχει την πρόσβαση σε κατάλογο εκκρεμών αιτημάτων προς 
απάντηση. 

 Ο αποδέκτης του αιτήματος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την άφιξη αιτήματος 
τηλεγνωμάτευσης ενώ έχει πρόσβαση και σε κατάλογο εκκρεμών αιτημάτων προς 
αποδοχή ταξινομημένων με σειρά προτεραιότητας. 

 Ο αποδέκτης του αιτήματος μπορεί να αποδεχθεί ή ν’ απορρίψει αίτημα. Κάθε ενέργεια 
ενημερώνει τον κατάλογο εκκρεμών αιτημάτων. Σε περίπτωση αποδοχής ενημερώνεται 
ηλεκτρονικά και ο εκδίδων το αίτημα. 

Λειτουργικές απαιτήσεις για παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε στοιχεία ιατρικού 
φακέλου. 

 Ο ασθενής υπό εξέταση (ή οι οικείοι του σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν) 
ζητείται να υπογράψει έγκριση συμμετοχής στην τηλεγνωμάτευση και αποδοχής 
κοινοποίησης ιατρικού φακέλου στον ειδικό. Ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία υπογραφής 
και ο χρόνος κάλυψης του αιτήματος (μία φορά/συνεχώς), καταγράφονται σε ειδικό 
πίνακα «Μητρώο Εγκρίσεων». Το σύστημα καταγράφει την τοποθεσία που τηρείται το 
πρωτότυπο έγγραφο συγκατάθεσης. 
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 Με την παραπάνω διαδικασία ο τηλεγνωματεύων ιατρός αποκτά πρόσβαση στον ιατρικό 
φάκελο του ασθενή. 

Πρόσθετα στοιχεία λειτουργικότητας στον ψυχιατρικό ιατρικό φάκελο. Προστίθενται τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 Τόπος 1ου σημείου τηλεγνωμάτευσης (τόπος παρουσίας ασθενούς). 
 Τόπος 2ου σημείου τηλεγνωμάτευσης (τόπος παρουσίας ειδικού). 
 Πεδίο σχολιασμού στο οποίο καταγράφονται οι παρόντες σε κάθε σημείο, εκτός από τον 
ειδικό και τον ασθενή. 

 Πεδίο σχολιασμού στο οποίο καταγράφονται τυχόν προβλήματα τεχνικής φύσεως στη 
διαδικασία. 

7.6.4 Αρχιτεκτονική συστήματος τηλεψυχιατρικής 

 

 
Σχήμα 96 Αρχιτεκτονική συστήματος τηλεψυχιατρικής 

 

7.6.5 Όφελος  

Οι εφαρμογές τηλεψυχιατρικής προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

 Παροχή υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή, πέραν των γεωγραφικών περιορισμών 
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o Διάγνωση από απόσταση 

o Εξυπηρέτηση μονάδων σε απομακρυσμένα σημεία 

 Μείωση στα κόστη 

o Μείωση του κόστους προσωπικού 

o Μείωση των εξόδων των ασθενών  

 Δημιουργία σημείου επαφής φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 

o Εξοικονόμηση χρόνου για τους επαγγελματίες της υγείας 

o Διάχυση της πληροφορίας / εύκολη πρόσβαση – διαχείριση της πληροφορίας 

 Δυνατότητα σύνδεσης με άλλες συναφείς υπάρχουσες εφαρμογές οι οποίες μπορούν να 
δρουν συμπληρωματικά, όπως Πληροφορικά Συστήματα Νοσοκομείων, Ηλεκτρονικός 
Φάκελος Ασθενούς, κτλ 

Τα οφέλη που λαμβάνουν  οι τελικοί αποδέκτες (ασθενείς) από τη χρήση τηλεψυχιατρικής είναι:  

 Δυνατότητα αποασυλοποίησης   

 Άμεση επικοινωνία με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό ανεξάρτητα από τη γεωγραφική 
απόσταση ή τις καιρικές συνθήκες 

 Περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων  
Τα οφέλη για τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας συνοψίζονται στα εξής: 

 Προσφορά προηγμένων υπηρεσιών υγείας, αυξημένης υπεραξίας, στους πολίτες  

 Εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού ασθενών λόγω εξοικονόμησης χρόνου 

 Εξαγωγή και αξιοποίηση μετρήσιμων ανώνυμων στοιχείων για στατιστικούς και 
ερευνητικούς σκοπούς 

 Κοινωνική προσφορά σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως 

 Διευκόλυνση του επιστημονικού προσωπικού και αποτελεσματικότερη διαχείριση πόρων 

 Διάχυση της εξειδικευμένης γνώσης 

 Άμεση επικοινωνία μεταξύ μονάδων υγείας, χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς  

 Ενίσχυση κοινωνικού προφίλ 

 Διευκόλυνση του επιστημονικού προσωπικού στα απομακρυσμένα σημεία  

7.7 Το Παράδειγμα της Κάρτας Υγείας στη Σλοβενία 

7.7.1 Γενικά – Ιστορικά Στοιχεία  

Η Σλοβενία είναι πρωτοπόρος χώρα στην εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, με έμφαση σε εφαρμογές που βασίζονται σε  «έξυπνες κάρτες».  Το 1992 η 
Σλοβένικη κυβέρνηση αποφάσισε να αναδιαρθρώσει το εθνικό σύστημα υγείας, στα πλαίσια μιας 
γενικότερης κοινωνικοοικονομικής μεταρρύθμισης.   

Στη Σλοβενία ίσχυε το σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας όλου του πληθυσμού στο μη-
κερδοσκοπικό Ίδρυμα Ασφαλίσεων Υγείας, ενώ ο πληθυσμός δεν μπορούσε να έχει 
συμπληρωματική ασφάλιση για να καλύπτει περαιτέρω έξοδα υγείας ή να διαλέξει ιατρούς που δεν 
άνηκαν στο δημόσιο πρόγραμμα υγείας.  Στα πλαίσια της μεταρρύθμισης, δόθηκε η δυνατότητα 
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στους ασφαλισμένους να επιλέγουν τον ιατρό τους, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα που άρχισε να 
ανθίζει, αλλά και να επιλέγουν συμπληρωματικά πακέτα ασφάλισης είτε μέσω του κρατικού 
Ιδρύματος Ασφαλίσεων ή ιδιωτικών ασφαλιστικών οργανισμών.    

Οι αλλαγές στο σύστημα υγείας, ήτοι ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα της 
υγείας και προώθηση νέων προγραμμάτων ασφάλισης έδωσαν το έναυσμα για τον εκσυγχρονισμό 
των διαδικασιών του τομέα της υγείας.   Το πρώτο βήμα ήταν η υιοθέτηση ενός ηλεκτρονικού 
εργαλείου διασύνδεσης των σημείων παροχής υπηρεσιών υγείας με τις τυποποιημένες βάσεις 
δεδομένων του Ιδρύματος Ασφαλίσεων, με απώτερο στόχο την πρόσβαση στην ιατρική 
πληροφορία του κάθε ασφαλισμένου από οποιοδήποτε σημείο της χώρας.   

Το μέσο που επιλέχθηκε για την πλήρωση των στόχων αυτών ήταν οι έξυπνες κάρτες υγείας.  Οι 
κάρτες αντικατέστησαν τα έντυπα βιβλιάρια υγείας.  Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλιάριο υγείας 
περιείχε γενικές και ιατρικές πληροφορίες για τον κάθε ασφαλιζόμενο και έπρεπε να ανανεώνεται 
σε μηνιαία βάση από τον εργοδότη ή το κράτος, για τις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών.  
Επιπλέον, οι ιατρικές πληροφορίες έπρεπε να συμπληρώνονται μετά από κάθε επίσκεψη στον 
ιατρό.  Ωστόσο, η διαδικασία ενημέρωσης των βιβλιαρίων με την εισαγωγή των νέων στοιχείων 
ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα για όλους τους εμπλεκόμενους (ασθενείς, ιατρούς, εργοδότες) κι έτσι 
τις περισσότερες φορές τα βιβλιάρια περιείχαν αποσπασματικές και ανεπαρκείς πληροφορίες, 
καθυστερώντας ακόμα περισσότερο της διαδικασίες αποπληρωμής των ιατρικών υπηρεσιών.   

Το Σεπτέμβριο του 1995 το Ίδρυμα Ασφαλίσεων Υγείας της Σλοβενίας έθεσε σε ισχύ το πιλοτικό 
πρόγραμμα «Κάρτα Ασφάλισης», το οποίο και ήταν βασισμένο σε τεχνολογία έξυπνων καρτών.    

Ήδη από την 1η Οκτωβρίου του 2000 η Σλοβενία εφάρμοσε το πλήρες σύστημα προσωπικής 
ηλεκτρονικής κάρτας υγείας στα σχεδόν 2 εκατομμύρια πληθυσμού της χώρας.  Η εν λόγω κάρτα 
καταργεί τα έντυπα υγείας (ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης) και αποτελεί το μοναδικό ηλεκτρονικό 
μέσο το οποίο και χρειάζεται ο ασθενής προκειμένου να επισκεφτεί τον προσωπικό του ιατρό 
ή/και το νοσοκομείο.   

7.7.2 Λειτουργία του Συστήματος 

Ο κάθε ασφαλιζόμενος είναι εφοδιασμένος με την έξυπνη κάρτα υγείας, η οποία αντικαθιστά το 
βιβλιάριο υγείας.  Η κάρτα περιέχει έναν μικροεπεξεργαστή και έχει μνήμη 16kB.  Πάνω στην 
κάθε κάρτα βρίσκονται τυπωμένες οι εξής πληροφορίες, όπως φαίνεται και στην εικόνα που 
ακολουθεί:  

α) το λογότυπο του Ιδρύματος Ασφαλίσεων 

β) ο αριθμός της αρχής που εξέδωσε την κάρτα 

γ) ο αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου 

δ) το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και  

ε) η ημερομηνία γέννησης του ασφαλισμένου.   

Για τους ασφαλισμένους που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, δηλαδή Ούγγροι και Ιταλοί, οι 
πληροφορίες τυπώνονται και στις δύο επίσημες γλώσσες αντίστοιχα.  Επίσης, η κάρτα έχει 
τυπωμένο ειδικό ανάγλυφο σημάδι για τους τυφλούς χρήστες.   

Στο τσιπ της κάρτας αποθηκεύονται οι ακόλουθες πληροφορίες ηλεκτρονικά: 

α) Στοιχεία του κατόχου της κάρτας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, φύλο,  ημερομηνία 
γέννησης) 

β) Στοιχεία του φορέα παροχής ασφαλιστικής κάλυψης (αριθμός μητρώου, όνομα φορά, 
διεύθυνση) 
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γ) Στοιχεία υποχρεωτικής ασφάλισης (ημερομηνία ανανέωσης, ισχύς της ασφάλισης) 

δ) Στοιχεία προαιρετικής ασφάλισης (τύπος ασφάλισης, ισχύς) 

ε) Στοιχεία επιλεγμένων ιατρών (παθολόγος, παιδίατρος, οδοντίατρος, γυναικολόγος) 

στ) Ιατρικά βοηθήματα που δόθηκαν στα πλαίσια της ασφάλισης   

Ουσιαστικά, στην κάρτα αποθηκεύονται οι πληροφορίες που βρίσκονται επίσης αποθηκευμένες 
στην κεντρική βάση δεδομένων του συστήματος υγείας της Σλοβενίας.  Η κάρτα δεν αποτελεί ένα 
«φορητό» ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, παρά εμπεριέχει μόνο επιλεγμένες ιατρικές πληροφορίες, 
οι οποίες δεν αλλάζουν συχνά και είναι ουσιαστικές για την παροχή πρώτων βοηθειών (π.χ. 
αλλεργίες σε συγκεκριμένα σκευάσματα, χορήγηση ινσουλίνης, κτλ).  Ωστόσο, μόλις ολοκληρωθεί 
η ένταξη όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας σε ένα κοινό δίκτυο πληροφοριών η κάρτα 
μπορεί κάλλιστα να έχει και το ρόλο κλειδιού μέσω του οποίου θα παρέχεται πρόσβαση σε 
εξουσιοδοτημένους χρήστες στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς.  Για να υλοποιηθεί όμως αυτό το 
στάδιο απαιτείται επιπλέον σχεδιασμός λογισμικού καθώς και επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή, 
ώστε να συνδυαστεί η εγγραφή ευαίσθητης ιατρικής πληροφορίας στην κάρτα με τη διασφάλιση 
που προσφέρουν οι ηλεκτρονικές υπογραφές.   

  

 
Σχήμα 97 Ανταλλαγή πληροφορίας στα πλαίσια του συστήματος έξυπνης κάρτας στη Σλοβενία 

Η ενημέρωση της κάρτας γίνεται από τον ίδιο τον κάτοχο της κάρτας κάθε φορά που επισκέπτεται 
το νοσοκομείο,  όπου και υπάρχουν εγκατεστημένοι τοπικοί σταθμοί αυτοεξυπηρέτησης πελατών.   
Στους τοπικούς αυτούς σταθμούς εξακριβώνεται η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης και άρα και της 
κάρτας ενώ γίνεται και ανανέωση / αυτόματη ενημέρωση της πληροφορίας που αποθηκεύεται στην 
κάρτα ηλεκτρονικά από την κεντρική βάση δεδομένων.  Ο ασφαλισμένος μπορεί επίσης μέσω τον 
τοπικών σταθμών να αποστείλει αίτημα και να λάβει κατόπιν (εντός τριών εργάσιμων ημερών) τις 
ειδικές συμβάσεις, μέσω των οποίων δίδεται η δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης κατά τη διάρκεια προσωρινών διαμονών στο εξωτερικό.   
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Σχήμα 98 Σχηματική αναπαράσταση ενημέρωσης κάρτας 

Υπάρχουν στη Σλοβενία σήμερα 295 τοπικοί  σταθμοί αυτοεξυπηρέτησης, εγκατεστημένοι σε 
βασικά σημεία στη χώρα, κυρίως στις εγκαταστάσεις δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 
και κοινωφελών ινστιτούτων.  Όλοι οι περιφερειακοί σταθμοί συνδέονται με την κεντρική βάση στη 
Λουμπλιάνα.   

 

 
Σχήμα 99 Δίκτυο τοπικών σταθμών αυτοεξυπηρέτησης ασφαλισμένων  

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας γίνεται μόνο με την παρουσία 
εξουσιοδοτημένου επαγγελματία.  Ο τελευταίος έχει στα χέρια του την επαγγελματική κάρτα 
υγείας.  Στην επαγγελματική κάρτα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ενώ στο πίσω 
μέρος υπάρχει χώρος υπογραφής.  Η κάρτα περιέχει έναν μικροεπεξεργαστή και έχει μνήμη 8kB.  
Η επαγγελματική κάρτα είναι διακοσμημένη με το πορτρέτο του Ιπποκράτη, ενώ στο φόντο 
υπάρχει το κείμενο του όρκου του Ιπποκράτη.   
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Σχήμα 100Επαγγελματική κάρτα υγείας 

Στον επεξεργαστή (μικροτσίπ) της κάρτας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά οι εξής πληροφορίες: 

α)  Ο μοναδικός αριθμός μητρώου του κάτοχου της κάρτας στο Ίδρυμα Ασφαλίσεων 
Υγείας  

β) Το ονοματεπώνυμο του χρήστη 

γ) Το επάγγελμα 

δ) Ο κωδικός της χώρας 

ε) Ο κωδικός του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας 

στ) Η ειδικότητα του κατόχου της κάρτας 

ζ) Το είδος της πρόσβασης που επιτρέπεται για τον συγκεκριμένο χρήστη 

 

Η επαγγελματική κάρτα υγείας δίδεται σε ιατρούς, νοσοκόμες, το διοικητικό προσωπικό στους 
χώρους υποδοχής των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, σε φαρμακοποιούς, φυσιοθεραπευτές 
και λοιπούς εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες της υγείας καθώς και το εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό των ασφαλιστικών οργανισμών.   

Η επαγγελματική κάρτα υγείας αποτελεί το κλειδί πρόσβασης στα δεδομένα των καρτών υγείας 
των ασφαλισμένων.  Η προσπέλαση των στοιχείων της κάρτας ενός ασφαλισμένου γίνεται μόνο με 
την παρουσία ενός κατόχου επαγγελματικής κάρτας (δηλαδή ενός εξουσιοδοτημένου ατόμου) ως 
εξής:  ο εξουσιοδοτημένος χρήστης εισάγει τον μοναδικό προσωπικό του κωδικό αναγνώρισης 
(PIN) στο μηχάνημα ανάγνωσης καρτών (card reader).  Εφόσον αναγνωριστεί ως 
εξουσιοδοτημένος χρήστης επιτυχώς, μπορεί πλέον να «διαβάσει» τα δεδομένα που βρίσκονται 
αποθηκευμένα στην κάρτα υγείας του ασφαλισμένου και επίσης να εισάγει νέες πληροφορίες.   

 

 

 
Σχήμα 101 Αναγνώστης καρτών, συνδεδεμένος με Η/Υ 

 
Σχήμα 102 Φορητός αναγνώστης καρτών 
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7.7.3 Οφέλη 

Το σύστημα έξυπνων καρτών υγείας της Σλοβενίας την καθιστά μία πρωτοπόρο χώρα σε αυτό τον 
τομέα.  Το σύστημα έχει αναπτυχθεί σε συνάφεια με την ισχύουσα νομοθεσία ενώ είναι εφικτό να 
ολοκληρωθεί με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας.  Η Σλοβενία θα είναι από τις πρώτες χώρες που 
υιοθέτησαν την Ευρωπαϊκή Κάρτα από την 1η Ιουνίου του 2004.  Το 82,9% του πληθυσμού που 
χρησιμοποιεί την κάρτα αξιολογεί θετικά και είναι ικανοποιημένο από το σύστημα κάρτας υγείας.    

Τα οφέλη από την υιοθέτηση του συστήματος έξυπνων καρτών είναι πολλαπλά: 

 Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και απλοποίηση των 
διαδικασιών  

Η χρήση έξυπνων καρτών επιτρέπει την άμεση και έγκυρη διακίνηση της πληροφορίας 
μεταξύ των επαγγελματιών της υγείας.  Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η άσκοπη 
επανάληψη διαγνωστικών εξετάσεων και  προλαμβάνεται η συνταγογράφηση μη συμβατών 
φαρμάκων και θεραπευτικών πλάνων.  Η αποθήκευση  και έγκαιρη ενημέρωση της ιατρικής 
πληροφορίας για τον κάθε ασθενή αυξάνει τον όγκο και την ποιότητα της διαθέσιμης 
πληροφορίας και έτσι ο κάθε ασφαλισμένος / χρήστης της κάρτας απολαμβάνει 
ποιοτικότερες, ασθενοκεντρικές υπηρεσίες υγείας.  Παράλληλα όμως, η ευαίσθητη ιατρική 
πληροφορία και κατ’ επέκταση τα προσωπικά δεδομένα του κάθε ασφαλισμένου 
προστατεύονται, διότι είναι προσβάσιμα αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες.  
Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα συγκεντρωμένα ιατρικά δεδομένα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ανώνυμα για ιατρικούς ερευνητικούς σκοπούς, συγκριτικές μελέτες, 
στατιστικά ανάλυση και έρευνα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη βελτιωμένων μηχανισμών 
προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας.   

 Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 

Η έξυπνη κάρτα συμβάλλει στην ανταλλαγή της πληροφορίας μεταξύ των φορέων παροχής 
ιατρικής φροντίδας, των ασφαλιστικών οργανισμών, των φαρμακείων και των ιατρών 
ανεξαρτήτως γεωγραφικών περιορισμών.  Ο πολίτης μπορεί να λαμβάνει πλέον ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας σε όποιο σημείο της χώρας κι αν βρίσκεται χωρίς ανώφελες 
καθυστερήσεις που οφείλονται σε χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.   

 Βελτιωμένοι μηχανισμοί ασφάλειας και εμπιστευτικότητας  
Η κάρτα του κάθε ασθενούς ελέγχεται και ενημερώνεται από τον ίδιο ή με την παρουσία 
εξουσιοδοτημένου χρήστη.  Η έξυπνη κάρτα διασφαλίζει την ελεγχόμενη διάθεση της 
πληροφορίας.    

 Μείωση της γραφειοκρατίας - Βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας των 
ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας 

Η ηλεκτρονική διάθεση και επεξεργασία της πληροφορίας συμβάλλει δραματικά στη 
μείωση του κόστους διεκπεραίωσης αιτημάτων και συνεπώς, οι εσωτερικές διαδικασίες του 
εκάστοτε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας γίνονται πιο αποτελεσματικές.  Η ηλεκτρονική 
υποβολή αιτημάτων συμβάλλει στη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση των διοικητικών διεργασιών, ενώ και ταυτόχρονα μειώνεται το ενδεχόμενο 
λαθών από τη χειρόγραφη εισαγωγή στοιχείων.  Ως εκ τούτου, μειώνεται το κόστος 
προσωπικού και επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση πόρων 
στα πλαίσια του κάθε φορέα.     
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7.8 Υλοποίηση έργου ηλεκτρονικών προμηθειών στα νοσοκομεία της 
Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης  

7.8.1 Γενικά 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργική αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού 
συστήματος Προμηθειών. Σχηματικά η αναπαράσταση των υποσυστημάτων σε σχέση με το 
συνολικό σύστημα και δίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:  

 

Διαχείριση Καταλόγων

Διαχείριση Αναγκών

Διαχείριση προγράμματος 
προμηθειών

Ασφάλεια

Διαχείριση 
εγγράφων

Διαχείριση 
ροής 

εργασιών

Διενέργεια διαγωνισμών

Αναφορές

 
Σχήμα 103 Γραφική αναπαράσταση υποσυστημάτων 

Όπως φαίνεται και στο πιο πάνω διάγραμμα υπάρχει γενικά μια χρονική ακολουθία στην χρήση 
των υποσυστημάτων αυτών. Όλα τα υποσυστήματα εκτελούνται και μπορούν να εκτελεσθούν 
παράλληλα όμως τα αποτελέσματα του ενός υποσυστήματος αποτελούν είσοδο (προαπαιτούμενα) 
για τα επόμενα υποσυστήματα. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν ένας χρήστης του 
υποσυστήματος διαχείρισης αναγκών να δημιουργήσει λίστες αναγκών προς προμήθεια παρεκτός 
εάν τα είδη αυτά υπάρχουν στον κατάλογο ειδών ο οποίος φυσικά δημιουργείται και συντηρείται 
στο υποσύστημα διαχείρισης καταλόγων. 

Επίσης όπως φαίνεται και διαγραμματικά στο σχήμα, τα υποσυστήματα ροής εργασιών, 
διαχείρισης εγγράφων και ασφαλείας είναι οριζόντια συστήματα που συμπληρώνουν και παρέχουν 
υπηρεσίες για την λειτουργικότητα όλων των άλλων συστημάτων. Για παράδειγμα διαμέσου του 
υποσυστήματος ασφαλείας ο χρήστης του συστήματος διαχείρισης καταλόγων αποκτά την 
εξουσιοδότηση για πρόσβαση στα δεδομένα των καταλόγων.  

Τα κύρια λειτουργικά υποσυστήματα που συστήματος είναι:   
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Υποσύστημα διαχείρισης καταλόγων 

Αποτελεί τη κεντρική βάση δεδομένων του συστήματος και περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα 
είδη προς προμήθεια οργανωμένα σε ιεραρχίες ειδών και κωδικοποιημένα. Προσφέρει 
λειτουργικότητα όπως:   

 Εξουσιοδοτημένοι χρήστες συντηρούν τον κατάλογο των ειδών.  

 Αναζήτηση στο κατάλογο για την δημιουργία λιστών αναγκών. 

 Ενημέρωση καταλόγων με προϊόντα  που προμηθεύτηκαν και ποσότητες.  

Υποσύστημα διαχείρισης αναγκών. 

Το υποσύστημα αυτό οργανώνει τις ανάγκες των χρηστών και των τμημάτων του οργανισμού σε 
μια ενοποιημένα λίστα αναγκών της περιφέρειας (Λίστα αναγκών περιφερειακού συστήματος 
υγείας). Υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Εξουσιοδοτημένοι χρήστες κατανέμουν προϋπολογισμό δαπανών για προμήθειες ειδών 
σε υφισταμένους τους. 

 Χρήστες ορίζουν τις ανάγκες στην περιοχή ευθύνης τους.  

 Εξουσιοδοτημένοι χρήστες συγκεντρώνουν λίστες αναγκών από υφιστάμενους χρήστες. 

 Το υποσύστημα αυτό επιτρέπει επίσης τον ορισμό προϋπολογισμών και ορίων για κάθε 
οργανωτική μονάδα του συστήματος και εξουσιοδοτεί χρήστες για να συνάσσουν λίστες 
αναγκών.  

 
ΔΥΠΕ: Επιλογή

κατηγοριών
Επιλογή υπεύθυνου

Διαγωνισμού

Υπεύθυνος διαγωνισμού:

Επισκόπηση περιεχομένων
διαγωνισμού

Ανάθεση διαγωνισμού

Διαδικασία συλλογής ειδών
για το νοσοκομείο Ν1.

Διαδικασία συλλογής ειδών
για το νοσοκομείο Ν2.

Διαδικασία συλλογής ειδών
για το νοσοκομείο Ν3.

Αποστολή στα Νοσοκομεία για συλλογή ειδών

Υπεύθυνος διαγωνισμού:

Ενοποίηση λίστας και
δημιουργία διαγωνισμού

Λίστα ειδών Ν1
Λίστα ειδών Ν2

Λίστα ειδών Ν3

 
Σχήμα 104 διαδικασία συλλογής αναγκών 
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Υπ. Προμηθειών Ν1

Επισκόπηση περιεχομένων
λίστας. Προσθήκη
/επεξεργασία ειδών

Υπ. Προμηθειών Ν1:

Επιλογή τμημάτων και Π/Υ
για κάθε τμήμα. 

Επιλογή τμημάτων για
Αποστολή λίστας

Διαδικασία συλλογής ειδών
για το τμήμα Τ1.

Διαδικασία συλλογής ειδών
για το τμήμα ΤΝ

Αποστολή στα επιλεγμένα τμήματα αποθήκες

Υπ. Προμηθειών Ν1:

Επισκόπηση λίστας
Τμήματος ΤΝ

Αποστολή
για έγκριση

Υπ. Προμηθειών Ν1:

Ενοποίηση λιστών Τ1-ΤΝ και
Επεξεργασία ενοποιημένης
λίστας

Έγκριση

Αποστολή
για έγκριση

Απόρριψη

Απόρριψη
/επανέλεγχο

Αποστολή για έγκριση
ΤΕΛΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Έγκριση

Υπεύθυνος Διαγωνισμού:

Επισκόπηση ενοποιημένης
λίστας

Απόρριψη
/επανέλεγχος

Έγκριση

Υπ. Προμηθειών Ν1:

Ενοποίηση λιστών Τ1-ΤΝ και
Επεξεργασία ενοποιημένης
λίστας

Υπεύθυνος
Διαγωνισμού:

Επισκόπηση ενοποιημένης
λίστας

 
Σχήμα 105 Αναλυτική διαδικασία συλλογής αιτημάτων προμηθειών από διάφορα τμήματα 

 

Υποσύστημα προγραμματισμού προμηθειών 

Είναι το υποσύστημα που χρησιμοποιείται για την δημιουργία του ετήσιου πλάνου προμηθειών 
βασισμένου στις συγκεντρωτική λίστα αναγκών όλων των οργανωτικών τμημάτων. Η 
συγκεντρωτική λίστα αναγκών θα περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο και το είδος των 
προμηθειών. Περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες:  

 Επιτρέπει εξουσιοδοτημένους χρήστες να διαχειρίζονται (πχ. Να ενοποιούν να 
προσθέτουν, να αφαιρούν διαγωνισμούς προμηθειών). 

 Επιτρέπει εξουσιοδοτημένους χρήστες να ορίζουν τον τύπος τύπος και το είδος του 
διαγωνισμού.  

 Επιτρέπει εξουσιοδοτημένους χρήστες να ορίζουν την ημερομηνία του διαγωνισμού.  

Υποσύστημα διενέργειας διαγωνισμών 

Το υποσύστημα αυτό προσφέρει τη λειτουργικότητα της διενέργειας διαγωνισμού όπως αυτός 
προκύπτει από το πλάνο προμηθειών. τη δυνατότητα δημοσίευσης των διαγωνισμών σε ειδική 
ενότητα του δικτυακού τόπου, την παρακολούθηση της πορείας του διαγωνισμού μέσω του 
συστήματος ροής εργασιών καθώς και των σχετικών με τον διαγωνισμό εγγράφων μέσω του 
συστήματος διαχείρισης εγγράφων.  Τέλος επιτρέπει την παρακολούθηση της εκτέλεσης της 
σύμβασης του διαγωνισμού μέχρι του σημείου της παραλαβής των προϊόντων και της σχετικής 
ενημέρωσης του ΠΣ προμηθειών. Υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:  

 Δημοσίευση διαγωνισμού. 

 Δημιουργία απαραίτητων εγγράφων διαγωνισμού. 

 Παρακολούθηση διενέργειας διαγωνισμού. 

 Παρακολούθηση εκτέλεσης σύμβασης  

 Ολοκλήρωση προμήθειας - Παραλαβή προϊόντων. 
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Υπεύθυνος Διαγωνισμού: 
Δημιουργία
Διαγωνισμού

Διοικητικό συμβούλιο:  
Έγκριση Διαγωνισμού

Αποστολή
για έγκριση

Υπεύθυνος Διαγωνισμού.
Προγραμματισμός

Διαγωνισμού

Δημοσίευση Διαγωνισμού
Ημερομηνία λήξης
κατάθεσης

προσφορών

Εκδήλωση
ενδιαφέροντος προμηθευτών
Ερωτήσεις/ διευκρινήσεις.
Καταχώρηση στοιχείων

προσφορών

Αποσφράγιση
δικαιολογητικών

Καταχώρηση στοιχείων
προσφορών

Πρακτικό παραλαβής

Ένσταση προμηθευτή

Αποσφράγιση
τεχνικών

προσφορών

Τεχνική αξιολόγηση Πρακτικό Τεχνικής
Αξιολόγησης

Αποσφράγιση
οικονομικών
προσφορών

Οικονομική
αξιολόγηση

Πρακτικό οικονομικής
αξιολόγησης

Κατακύρωση Νικητών Παραγωγή
Συμβάσεων

Παραλαβές

ΤέλοςΤέλος

ΑκύρωσηΑκύρωση

 
Σχήμα 106 διαδικασία παρακολούθησης διαγωνισμού 

Υποσύστημα Αναφορών 

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη δημιουργία όλων εκείνων των εκθέσεων και αναφορών που 
είναι απαραίτητες στην διοίκηση της.Υ.ΠΕ. για τον έλεγχο του κύκλου προμηθειών για την 
περιφέρειά της.  Αναλυτικές προδιαγραφές των αναφορών δίνονται στην αναλυτική παρουσίαση του 
υποσυστήματος. 

 

Υποσύστημα ροής εργασιών (Workflow system). 

Το υποσύστημα αυτό αυτοματοποιεί τις διαδικασίες των άλλων υποσυστημάτων ολικά ή σε μέρος. 
Προωθεί κείμενα, πληροφορίες ή εργασίες από ένα χρήστη σε άλλον σύμφωνα με ένα σύνολο 
προκαθορισμένων κανόνων. Ο στόχος είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση των διαδικασιών του 
οργανισμού και η μείωση της χειροκίνητης επεξεργασίας και των αναφορών που πρέπει οι χρήστες 
να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται για να εκτελούν τις καθημερινές τους εργασίες.  

Το υποσύστημα αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις παρακάτω λειτουργίες:  

 Το υποσύστημα Ροής Εργασιών παρακολουθεί αυτόματα την εκτέλεση των διαδικασιών 
– εργασιών και αυτόματα προσθέτει επιλογές στα menu εργασιών των χρηστών για την 
εκτέλεση των επόμενων εργασιών της ροής.  

 Δημιουργεί και αποστέλλει στους χρήστες προειδοποιήσεις σχετικά με εργασίες που 
πρέπει να εκτελέσουν σε μια διαδικασία σύμφωνα με την ροή των εργασιών. 

 Επιτρέπει εξουσιοδοτημένους χρήστες να συντηρούν την λειτουργικότητα του 
υποσυστήματος (ορισμός διαδικασιών, ενεργειών, κανόνων και εξουσιοδοτήσεων 
χρηστών). 

 Οι αλλαγές στις διαδικασίες είναι στατικές, δεν γίνονται δηλαδή κατά την εκτέλεση μιας 
ροής εργασιών αλλά μόνο κατά τον ορισμός της από τον διαχειριστή του 
(υπο)συστήματος. 
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 Η ενεργοποίηση των διαδικασιών γίνεται αυτόματα από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες 
όταν αυτοί εκτελούν μια ενέργεια που αποτελεί σημείο εκκίνησης μιας διαδικασίας (ροής 
ενεργειών). 

 

Υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων (Document management system) 

Είναι μια κεντρική δομή αποθήκευσης και ανάκτησης εγγράφων σχετικών με το πληροφοριακό 
σύστημα προμηθειών. Τα έγγραφα μπορεί να είναι εσωτερικά έγγραφα του συστήματος (πχ. Λίστες 
αναγκών, αναφορές, πλάνα διαγωνισμών) ή εξωτερικά έγγραφα (πχ. Τεχνικές προδιαγραφές ειδών, 
προκηρύξεις διαγωνισμών, προσφορές και δικαιολογητικά προμηθευτών κλπ). Το σύστημα έχει 
την δυνατότητα αποθήκευσης, ανάκτησης, τροποποίησης και διαγραφής εγγράφων. Επίσης:  

 Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα αναζήτησης εγγράφων με βάση τα χαρακτηριστικά 
(metadata) των κειμένων αλλά και με βάση το ίδιο το περιεχόμενο των κειμένων. 

 Δυνατότητα εκτύπωσης, χειρισμού πολλαπλών εκδόσεων κειμένου.  

 Ορισμός επιπέδων πρόσβασης και εξουσιοδοτήσεων ανά κείμενο και χρήστη με 
δυνατότητα ορισμού ρόλων, κληροδοτήσεις ρόλων και αντιγραφής αυτών. 

 Ιεραρχική οργάνωση εγγράφων σε καταλόγους και υποκαταλόγους. 

 

Υποσύστημα ασφαλείας. 

Είναι το οριζόντιο υποσύστημα που χειρίζεται ασφάλεια στην πρόσβαση καθώς και τα δικαιώματα 
των χρηστών: Προσφέρει μεταξύ άλλων τις παρακάτω λειτουργίες / δυνατότητες:  

 Επιτρέπει εξουσιοδοτημένους χρήστες να χειρίζονται και να μεταβάλλουν τα στοιχεία 
των χρηστών καθώς και τα επίπεδα πρόσβασης τους σε επιμέρους λειτουργίες / 
εφαρμογές. Συγκεκριμένα ο διαχειριστής του συστήματος έχει την δυνατότητα να:  

o Δημιουργεί νέους χρήστες 
o Διαγράφει χρήστες 
o Καθορίζει αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης 

o Δημιουργεί νέα ομάδα χρηστών (user group) 

o Προσθέτει / αφαιρεί χρήστη σε / από ομάδα χρηστών. 

o Δίνει πρόσβαση σε ομάδες χρηστών σε συγκεκριμένες εφαρμογές / λειτουργίες 
του συστήματος. 

 Επιτρέπει την πρόσβαση σε χρήστες που έχουν κατάλληλη εξουσιοδότηση ενώ αποτρέπει 
την πρόσβαση σε αντίθετη περίπτωση. 

 Προστατεύει τα έγγραφα που δημιουργούνται ύστερα από κάθε ενέργεια με την 
τεχνολογία Public Key Infrastructure (PKI). 
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Κεφάλαιο ‘Όγδοο  
Μεθοδολογία υλοποίησης – 
Αντιμετώπιση Προβλημάτων 

 

 

8 Μεθοδολογία υλοποίησης – 
Αντιμετώπιση Προβλημάτων 

Στο παρόν κεφάλαιο συλλέγονται όλα τα αξιολογικά κριτήρια σχετικά με το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του μοντέλου. Επίσης αναφέρονται τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, 
ορισμένες προτάσεις που διατυπώθηκαν από τον υπογράφοντα στην ομάδα Ζ3 του ebusiness 
forum το 2003-2004 και οι οποίες είναι ακόμα εν ισχύ. Τα βασικά προβλήματα που αναφέρθηκαν 
είναι: 

 Η μη τήρηση των δεσμεύσεων της πολιτείας σε σχέση με θεμελιώδη θέματα που 
άπτονται των τριών πυλώνων. Παρότι το μοντέλο στηρίχθηκε σε διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές και για τους τρεις πυλώνες, η Πολιτεία δεν προέβη ουσιαστικά σε καμιά 
διαδικασία ορισμού των κανόνων του παιχνιδιού (ιατρικές κωδικοποιήσεις, επίσημοι 
δείκτες αποτελέσματος, πρότυπα διαλειτουρικότητας, κλπ). Εξαίρεση στον κανόνα ήταν η 
άμεση ενεργοποίηση του ΕΚΕΒΥΛ όταν του ανατέθηκε η κατηγοριοποίηση των 
ιατροτεχνολογικών ειδών κατά GMDN, και η φιλόδοξη αν και άτυπη υποστήριξη του 
υπουργείου Υγείας προς το ελληνικό Παράρτημα του HL7 Hellas. 

 Η αντίσταση στην αλλαγή από τη κοινότητα των χρηστών 

 Τα ασφυχτικά χρονοδιαγράμματα τα οποία έγινα ασφυκτικότερα από την απώλεια 
χρόνου για διάφορες διοικητικές ενέργειες (ωρίμανση έργων, διοικητικές αποφάσεις, 
ενστάσεις, προσφυγές, κλπ) 

 Η απόφαση της Αναθέτουσας αρχής για πολύ αυστηρούς κανόνες διατηρησιμότητας 
υφιστάμενων εφαρμογών με αποτέλεσμα τη μαζική αντικατάσταση υφιστάμενων 
εφαρμογών πεπαλαιωμένων ή μη, αποδεκτών από τους χρήστες ή μη. Το γεγονός αυτό 
είχε ως συνέπεια οι προμηθευτές των υφιστάμενων εφαρμογών να δημιουργήσουν πιέσεις 
στους νέους αναδόχους μη δίνοντας στοιχεία μετάπτωσης,. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπου 
επιλέχθηκε η λύση της διατήρησης αποδεκτών υφιστάμενων εφαρμογών τότε η συνολική 
υλοποίηση προχώρησε καλύτερα. Κατά συνέπεια δεν τηρήθηκε το βασικό στοιχείο του 
προτεινόμενου μοντέλου: το πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Βρεθήκαμε συχνά στη 
άβολη θέση όπου ένας ανάδοχος αποκαθήλωνε τις εφαρμογές ενός άλλου σε άλλο έργο 
και αντίστροφα. Επικράτησαν δηλαδή οι λογικές της αγοράς και δεν κατέστη δυνατό 
αυτή να αυτορυθμιστεί προς όφελος της. 

 Μια άλλη παρενέργεια της μη τήρησης του πλαισίου διαλειτουργικότητας είχε ως 
αποτέλεσμα τη εκτόξευση του πραγματικού κόστους των έργων καθώς αυξήθηκε το 
κόστος υλοποίησης και προμηθειών. 
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 Η ελλιπής ενημέρωση των τελικών χρηστών οι οποίοι συχνά ενημερωνόντουσαν μετά την 
έναρξη υλοποίησης… 

 Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να προβεί σε κεντρικούς διαγωνισμούς τύπου 
system integration, ένας ανά υγειονομική περιφέρεια,. Κατά συνέπεια δεν τηρήθηκαν δύο 
βασικές αρχές του μοντέλου: 

o 1. ότι προτείνεται η τμηματική υλοποίηση (ανά υποσύστημα, νοσοκομείο, κλπ) 

o 2. ότι προτείνεται να εξετάζεται διεξοδικά η ωριμότητα των φορέων 

Από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι για μια ακόμα φορά τα κύρια προβλήματα ΔΕΝ ήταν 
τεχνικής ή τεχνοκρατικής φύσης αλλά οργανωτικής φύσης και έλλειψης ολιστικού οράματος από τη 
Πολιτεία.  

8.1 Αξιολογήσεις του μοντέλου 

8.1.1 Επίσημη αξιολογική κρίση από τους Πάγκαλο – Αγγελίδη,  Ιούλιος 2003 

Για ιστορικούς λόγους αξίζει να αναφερθεί η αξιολογική κρίση επί των έργων του ΕΠ της ΚτΠ 
που διενεργήθηκε το 2003, δηλαδή πριν την έναρξη των έργων. Σε πολλά σημεία η αξιολόγηση 
αυτή είναι δυστυχώς προφητική.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν γίνονται καθόλου σχόλια επί του τεχνοκρατικού μοντέλου αυτού κάθε 
αυτού, για το οποίο αναφέρεται ότι  

«Η συγκεκριμένη πρόταση των ΠΕΣΥΠ [σημ. νυν ΔΥΠε ή ΥΠε] αποτελεί μια συστηματική 
προσπάθεια συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος της αξιοποίησης των τεχνολογιών 
πληροφορικής»  

Στην ουσία το τεχνολογικό μοντέλο και η προσέγγιση του, αν και αλλοιωμένη από την 
Αναθέτουσα Αρχή, δεν αποτελούν πλαίσιο διαφωνίας και κατά γενική ομολογία το προτεινόμενο 
μοντέλο κρίνεται τεχνολογικά και τεχνοκρατικά άρτιο. Τα περισσότερα από τα παρακάτω σχόλια 
βρίσκονται στη σωστή πορεία, ευθυγραμμισμένα με το προτεινόμενο μοντέλο πολιτοκεντρικού 
πληροφοριακού συστήματος υγείας 

8.1.1.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Η πρόταση είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη. Περιλαμβάνει όλους σχεδόν τους τομείς, χωρίς όμως να 
καθορίζονται οι επί μέρους προτεραιότητες υλοποίησης (κάτι απαραίτητο για ένα τόσο μεγάλο και 
πολύπλοκο έργο) και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική δυνατότητα των νοσηλευτικών 
μονάδων να προσαρμοστούν, απορροφήσουν, υποστηρίξουν και αξιοποιήσουν το νέο περιβάλλον 
κάτω από τις σημερινές συνθήκες. Ζητήματα που σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσαν τα αιτία αποτυχίας 
των προηγούμενων προσπαθειών (ΜΟΠ, Α &B ΚΠΣ, κλπ). Τα προτεινόμενα ‘service 
agreements’ αντιμετωπίζουν μόνο μερικά το πρόβλημα. 

Πρόταση: 

Να καθοριστούν για κάθε ΠΕΣΥΠ επί μέρους προτεραιότητες υλοποίησης. Να ληφθεί για 
αυτό υπόψη και η πραγματική δυνατότητα των συγκεκριμένων νοσηλευτικών μονάδων να 
προσαρμοστούν, απορροφήσουν, υποστηρίξουν και αξιοποιήσουν το νέο περιβάλλον. 

Σχολιασμός 
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Η πρόταση αυτή είναι απόλυτα συμβατή με το προτεινόμενο μοντέλο όπως περιγράφηκε στα 
προηγούμενα κεφάλαια όπου και δόθηκε έμφαση στο στοιχείο της τμηματικής υλοποίησης (incremental 
implementation) 

2. Στην πρόταση αυτή έχει αλλάξει ριζικά η βασική στρατηγική ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα έχει 
εγκαταλειφθεί η μέχρι σήμερα στρατηγική της ανάπτυξης της πληροφορικής πρώτα στις μονάδες 
παροχής υπηρεσιών υγείας και η στην συνεχεία ενσωμάτωση των επί μέρους πληροφοριακών 
συστημάτων σε ένα ενιαίο περιφερειακό πληροφοριακό σύστημα υγείας υπό τον έλεγχο του 
ΠΕΣΥΠ. Στην συγκεκριμένη πρόταση δίνεται ιδιαίτερη (και μάλλον υπερβολική) προτεραιότητα 
στην υποστήριξη της λειτουργίας του ίδιου του ΠΕΣΥΠ. Η νέα αυτή ιδιαίτερα ‘κεντρική’ θεώρηση 
αυξάνει σημαντικά την πολυπλοκότητα των εφαρμογών. Κάνει δε ακόμα δυσκολότερη την επιτυχία 
του εγχειρήματος κάτω από τις σημερινές πραγματικές συνθήκες. 

Πρόταση: 

Οι παραπάνω προτεινόμενες προτεραιότητες υλοποίησης να πάρουν υπόψη τους και αυτή 
την παράμετρο. 

Σχολιασμός 
Ισχύει το ίδιο σχόλιο με πριν. Η έμφαση στη λειτουργία του ΠεΣΥΠ αποτελούσε φιλόδοξη διοικητική 
αλλαγή της οργάνωσης της Υγείας. 

3. Πολλές από τις προτεινόμενες δράσεις, καθώς και η γενικότερη αναγκαιότητα δημιουργίας ενός 
Εθνικού συστήματος Υγείας προϋποθέτουν την υλοποίηση ορισμένων απαραίτητων ‘οριζοντίων’ 
δράσεων σε εθνικό επίπεδο και σχεδιασμό (π.χ. από το ΥΥΚΑ). Αυτές περιλαμβάνουν αποφάσεις 
που θα πρέπει να προηγηθούν, πριν αρχίσει η υλοποίηση των ΟΠΣ των ΠΕΣΥΠ. Π.χ. αποφάσεις 
για την υιοθέτηση κοινών τρόπων κωδικοποίησης, για την μορφή του medical record (που πρέπει 
να είναι η ίδια σε εθνικό επίπεδο), κλπ.. Εάν δεν προηγηθούν οι δράσεις αυτές, τότε οι προτάσεις 
των ΠΕΣΥΠ, όπως η συγκεκριμένη, κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε ασύμβατα σε εθνικό επίπεδο 
(ΕΣΥ) πληροφοριακά συστήματα, και την σπάταλη πόρων. 

Πρόταση: 

Να προκηρυχθούν άμεσα μικρές ‘οριζόντιες’ δράσεις στο πνεύμα αυτό, οι οποίες θα 
αξιοποιηθούν και ενσωματωθούν στη συνέχεια από τα ΟΠΣ όλων των ΠΕΣΥΠ (βλέπε και 
αναλυτική εισήγηση παρακάτω). 

Σχολιασμός 
Με βάση το μοντέλο, οι τρεις πυλώνες (ταυτίζονται με την έννοια των οριζόντιων δράσεων) έπρεπε 
όντως να προϋπάρχουν. Στη πράξη ωστόσο, αν και δεν επετεύχθη η δημιουργία ενός Εθνικού 
συστήματος (δεν ήταν και το ζητούμενο άλλωστε), ο παράγοντας αυτός δεν αποτέλεσε ουσιαστική 
τροχοπέδη στην υλοποίηση των έργων. Εκεί που υπήρχαν 130 περίπου κωδικοποιήσεις, θα 
καταλήξουμε να έχουμε στο μέγιστο 17 κωδικοποιήσεις, όσες ήταν δηλαδή οι αρχικές περιφέρειες. Στη 
πράξη όμως, καθώς οι σχηματισμοί των αναδόχων δεν ήταν πάνω από έξι διαφορετικά σχήματα, και 
εφόσον αυτοί ελλείψη άλλων σχεδιασμών έχουν υη δυνατότητα και τη βούληση να επηρεάσουν την 
υλοποίηση, τελικά μάλλον θα έχουμε 5-6 διαφορετικές προτάσεις. 

4. Παρά το ότι τα ΠΕΣΥΠ αποτελούν μέρος του ενιαίου εθνικού συστήματος υγείας, δεν υπάρχει 
καμία ουσιαστική πρόβλεψη στην πρόταση για συνεργασία μεταξύ του πληροφοριακού 
συστήματος του κάθε ΠΕΣΥΠ με τα υπόλοιπα ΠΕΣΥΠ και με την κεντρική υπηρεσία (ΥΥΠ). 
Είναι χαρακτηριστικό για παράδειγμα ότι δεν αναφέρεται καν άμεσα σαν εφαρμογή η υλοποίηση 
του φακέλου ασθενούς (patient medical record), και η εφαρμογή εθνικού επιπέδου προτύπων 
(standards), κλπ., που κατά τα διεθνή δεδομένα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον κοινό 
παρονομαστή για την συμβατότητα των εφαρμογών σε εθνικό επίπεδο και για την 
διασυνδεσιμοτητα των περιφερειακών πληροφοριακών συστημάτων των ΠΕΣΥΠ (για την επίτευξη 
της δυνατότητας συνέχειας της περίθαλψης του πολίτη μεταξύ νοσοκομείων, κλπ). 
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Πρόταση: 

Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά και να προβλέπεται στο σχέδιο προκήρυξης η 
συνεργασιμοτητα των ΟΠΣ των διάφορων ΠΕΣΥΠ. Λόγω των καθυστερήσεων που 
παρατηρούνται προς την παραπάνω ορθολογική προσέγγιση, προτείνεται ενδεικτικά η 
σταδιακή διαμόρφωση ενός πρώιμου «ελαφρού» ιατρικού φακέλου με τα ιατρικά δεδομένα 
του κάθε πολίτη, μέσα από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανταλλαγής τυποποιημένων 
μηνυμάτων (με τη μορφή «εισιτηρίου», «παραπεμπτικού», «αποτελέσματος» κτλ). 
Σημειώνεται ότι στην προκήρυξη αναφέρεται (ορθώς) ότι το σύστημα πρέπει να δομηθεί 
γύρω από την έννοια του περιστατικού, όμως αυτή η προσέγγιση δεν υποστηρίζεται 
μετέπειτα από τις προδιαγραφές και τους πίνακες συμμόρφωσης  

Σχολιασμός 
Η πρόταση αυτή ουσιαστικά ενσωματώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης χωρίς φυσικά κάποιο ουσιαστικό 
αντίκρισμα. Στο χρονικό διάστημα του 2003-2004 πάντως ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είχε 
επιτευχθεί  η πρόταση αυτή. Από τότε πολλά κράτη έχουν κάνει πολλά βήματα μπροστά, ενώ άλλα 
σκόπιμα δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα (πχ Ισπανία) 

5. Σαν βασική φιλοσοφία της πρότασης παραμένει, όπως και στο παρελθόν η προμήθεια 
εξοπλισμού και η ανάπτυξη λογισμικού για διάφορες εφαρμογές. Προσέγγιση που, όπως 
αποδείχτηκε και στο παρελθόν, δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος (αξιοποίηση της 
πληροφορικής για υλοποίηση νέων υπηρεσιών σε παραγωγική λειτουργία). Δεν αξιοποιείται έτσι η 
δυνατότητα που παρέχεται από το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΥΥΠ για την 
προκήρυξη για την υλοποίηση και παράδοση σε λειτουργία από τον προμηθευτή των αντίστοιχων 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα ‘service agreements’ αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικά το πρόβλημα. 

Πρόταση: 

Αντί της απλής αγοράς εξοπλισμού και προγραμμάτων που ουσιαστικά προτείνεται, να 
αξιοποιηθεί η δυνατότητα για την προκήρυξη υλοποίησης και παράδοσης ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών σε λειτουργία, με την ευθύνη της επιτυχίας στον προμηθευτή (ο οποίος θα 
διαθέτει για όσο χρειαστεί και το απαραίτητο outsourcing). 

Σχολιασμός 
Η πρόταση είναι ορθή αλλά δεν κατέστη δυνατό να αξιοποιηθεί εκείνη την εποχή κανένα άλλο θεσμικό 
πλαίσιο υλοποίησης, λόγω της αδράνειας του θεσμικού πλαισίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κοινοτικές 
οδηγίες περί προμηθειών οριστικοποιήθηκαν μόλις το 2004 ενώ ο νόμος περί ΣΔΙΤ ψηφίστηκε τελικά 
το 2005. 

6. Η ύπαρξη όλων σχεδόν των κατηγοριών μονάδων υγείας (νοσοκομείων, κλπ) σε κάθε ΠΕΣΥΠ 
σημαίνει ότι ΤΟ ΚΑΘΕ ΠΕΣΥΠ θα χρηματοδοτήσει και αναπτύξει από την αρχή όλες τις 
εφαρμογές για κάθε τύπο μονάδων υγείας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πολιτεία μπορεί να 
πληρώσει την ανάπτυξη κάθε επί μέρους εφαρμογής μέχρι και 17 φορές (!), με προφανές 
αποτέλεσμα την σπάταλη χρόνου και πόρων. 

Πρόταση: 

Για την αποφυγή της παραπάνω σπατάλης χρόνου και πόρων, μια εναλλακτική πρόταση, που 
προβλέπεται και στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του ΥΥΠ, θα μπορούσε για 
παράδειγμα να είναι ο χωρισμός των μονάδων σε κατηγορίες και η από κοινού προκήρυξη 
τους (π.χ. από την ΚΤΠ ΑΕ για ομάδες ΠΕΣΥΠ) 

Σχολιασμός 
Η πρόταση αυτή είναι αντίθετη με το προτεινόμενο μοντέλο περί τμηματικής υλοποίησης. Επίσης μια 
παρόμοια αντίληψη έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες του υγιούς  ανταγωνισμού καθώς θα 
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δημιουργούσε νέα μονοπώλια σε θεματικές ενότητες (1 εθνικός προμηθευτής HIS, ένας για το LIS, 
κλπ. Η πρόταση αυτή μπορεί να οδηγούσε σε χαμηλότερο κόστος υλοποίησης αλλά θα οδηγούσε με 
μαθηματική ακρίβεια σε μεγαλύτερο κόστος συντήρησης.. εκτός των άλλων όπου έχει ακολουθηθεί το 
μοντέλο αυτό το Δημόσιο έχει βρεθεί δέσμιο του εκάστοτε αναδόχου τόσο στο καθορισμό των τιμών 
όσο και στη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. 

7. Η απόφαση για την αξιοποίηση ή εγκατάλειψη των υφισταμένων μέχρι σήμερα επενδύσεων και 
τεχνογνωσίας στις επί μέρους μονάδες υγείας ανατίθεται ουσιαστικά στον ίδιο τον προμηθευτή. 

Πρόταση: 

Η πρόταση θα πρέπει να έχει πιο συγκεκριμένη θέση στο θέμα αυτό. 

Σχολιασμός 
Το προτεινόμενο μοντέλο είχε μια αντιμετώπιση του θέματος  που ήταν σαφής, δοκιμασμένη και 
συγκεκριμένη. Δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε και προτάθηκε ένα χαλαρότερο πλαίσιο στο τομέα αυτό. 

8. Δεν διασφαλίζεται και δεν θεσμοθετείται στην πρόταση η απαραίτητη στενή συνεργασία που 
πρέπει να υπάρχει κατά την διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των συστημάτων ανάμεσα στους 
αναδόχους και τους υπεύθυνους πληροφορικής και τους διοικητές, (αλλά και τους μελλοντικούς 
χρήστες) των μονάδων υγείας, Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει ότι η στενή συνεργασία μαζί 
τους είναι βασική προϋπόθεση επιτυχίας. 

Πρόταση: 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται και να θεσμοθετείται στην πρόταση η στενή συνεργασία κατά 
την διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης των συστημάτων του αναδόχου με τους 
υπεύθυνους πληροφορικής και τους διοικητές, αλλά και τους χρήστες., 

Σχολιασμός 
Η πρόταση αυτή ουσιαστικά έγινε αποδεκτή και υλοποιήθηκε καθώς στο πλαίσιο της εκάστοτε 
προγραμματικής συμφωνίας δημιουργήθηκαν δομημένα σχήματα έργου με τις αναφερθείσες 
συνεργασίες. Στη πράξη βέβαια κατέστη συχνά αδύνατο να στελεχωθεί κατάλληλα το εκάστοτε σχήμα 
διοίκησης είτε απροθυμίας των υπαλλήλων είτε λόγω πραγματικής έλλειψης έμπειρων στελεχών. 

9. Είναι προφανές ότι, για η υλοποίηση και κυρίως η παραγωγική λειτουργία των προτεινόμενων 
εφαρμογών (οι οποίες προβλέπουν στην πλειοψηφία τους την λειτουργία μεγάλου αριθμού θέσεων 
εργασίας στις επί μέρους μονάδες), προϋποθέτει την ύπαρξη ενός εσωτερικού δικτύου δεδομένων 
(που δεν δεν υπάρχει, αφού δεν έχει προβλεφθεί σε κανένα σχεδόν νοσοκομείο). Η δημιουργία της 
δικτύωσης αυτής, αποτελεί αφ΄εαυτης μια σημαντικότατη εφαρμογή αφού, εκτός από χρόνο 
κατασκευής, απαιτεί και σημαντικότατους πόρους, που μπορεί να φθάνουν και στο 30- 40% της 
συνολικά προτεινόμενης επένδυσης των ΠΕΣΥΠ. Στην πρόταση το θέμα αυτό δεν αντιμετωπίζεται 
επί της ουσίας ούτε χρονικά, αλλά ούτε και οικονομικά. 

Πρόταση:  

να διευκρινιστεί και τεκμηριωθεί στην προκήρυξη το πώς θα υλοποιηθεί η προϋπόθεση της 
έγκαιρης κατασκευής των αναγκαίων εσωτερικών δικτύων δεδομένων στις μονάδες. 

Σχολιασμός 
Επί της ουσίας το θέμα της διαδικτύωσης των ΜΥ λύθηκε με επιτυχία δια μέσου του δικτύου 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 

10. Γενικότερα, η πρόταση αντιμετωπίζει το θέμα της εισαγωγής και αξιοποίησης της τεχνολογίας 
της πληροφορικής στην υγεία σαν αποκλειστικά τεχνολογικό πρόβλημα. Η μέχρι σήμερα εθνική 
και διεθνής εμπειρία έχει όμως αποδείξει ότι μικρό μόνο μέρος του συνολικού προβλήματος είναι 
τεχνολογικό. Τα βασικά προβλήματα που οδήγησαν σε αποτυχία τις προηγούμενες προσπάθειες 
(ΜΟΠ, Α&Β ΚΠΣ) ήταν προβλήματα οργανωτικά, διαδικασιών, στελέχωσης,, κινητοποίησης, 
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υποδομών των μονάδων υγείας, κλπ.. Θέματα που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στην 
συγκεκριμένη πρόταση. Βασική προτεραιότητα θα πρέπει συνεπώς να αποτελεί η πρόβλεψη και 
σχεδιασμός για τη δημιουργία των απαραίτητων αυτών προϋποθέσεων επιτυχίας, κάτι που δεν 
αντιμετωπίζεται επαρκώς στη συγκεκριμένη πρόταση. 

Πρόταση: 

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει και έναν αναλυτικό (και ρεαλιστικό) σχεδιασμό του 
ΠΕΣΥΠ για τη δημιουργία των απαραίτητων αυτών βασικών προϋποθέσεων επιτυχίας, κάτι 
που δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς στη συγκεκριμένη πρόταση. 

Σχολιασμός 
Τα θέματα αυτά άπτονται της ωριμότητας της δημόσιας διοίκησης και η ευθύνη συντονισμού και 
επίλυσης διοικητικών θεμάτων ανήκουν στην αρμοδιότητα της. Είναι αλήθεια ότι η αδράνεια της 
δημόσιας διοίκησης δημιούργησε και θα συνεχίζει να δημιουργεί ζητήματα στα έργα ΤΠΕ, καθώς ο 
χρονισμός ενός έργου ΤΠΕ έχει πάντα ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο με δυσκολία ανταποκρίνεται η 
Δημόσια Διοίκηση 

 

8.1.1.2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Όπως προαναφέρθηκε ήδη, πολλές από τις προτεινόμενες από τα ΠΕΣΥΠ δράσεις, καθώς και η 
αναγκαιότητα διεπικοινωνιας, αλλά και δημιουργίας ενός ενιαίου Εθνικού συστήματος Υγείας 
προϋποθέτουν την υλοποίηση ορισμένων απαραίτητων ‘οριζοντίων’ δράσεων σε εθνικό επίπεδο και 
σχεδιασμό. Εάν δεν προηγηθούν οι δράσεις αυτές, τότε οι προτάσεις των ΠΕΣΥΠ κινδυνεύουν να 
οδηγήσουν όπως προαναφέρθηκε σε ασύμβατα μεταξύ τους και με το ΕΣΥ πληροφοριακά 
συστήματα, και την σπάταλη πόρων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες από αυτές.: 

  Τον προσδιορισμό των βασικών γενικών κανόνων / προδιαγραφών συμβατότητας των 
επί μέρους πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών μεταξύ των ΠΕΣΥΠ, αλλά και 
το ΥΥΠ, για να είναι δυνατή η μεταξύ τους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών 

 Την οργάνωση των αναγκαίων ενιαίων κωδικοποιήσεων σε εθνικό επίπεδο 

 Την σχεδίαση ενός (έστω και βασικού) medical record, που θα πρέπει να είναι η ίδια σε 
εθνικό επίπεδο. 

 Την κατάρτιση ενιαίων πολιτικών και προδιαγραφών ασφάλειας των πληροφοριακών 
συστημάτων για όλα τα ΠΕΣΥΠ 

 Την κατάκριση ενός επαρκούς και κυρίως ρεαλιστικού σχεδίου στελέχωσης των μονάδων 
και αξιοποίησης / κινητοποίησης του υπάρχοντος προσωπικού. 

Πρόταση: 

Οι ¨οριζόντιες¨ αυτές δράσεις θα πρέπει να προκηρυχθούν άμεσα, για παράδειγμα σαν 
αυτοτελή σύντομα έργα-μελέτες (διάρκειας 1-3 μηνών), ώστε τα αποτελέσματα τους να είναι 
διαθέσιμα και να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη των ΟΠΣ των ΠΕΣΥΠ.» 

Σχολιασμός  
Η πρόταση από μόνη της αποδείχθηκε υπέρμετρα αισιόδοξη. Το έλλειμμα αυτό συνεχίζει να υφίσταται 
σε μεγάλο βαθμό. 

 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

521 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΥΥΚΑ δεν κατάφερε να υλοποιήσει καμία από τις ανωτέρω 
προτεινόμενες οριζόντιες δράσεις παρότι είχε εντάξει αντίστοιχα τεχνικά δελτία στο Γ’ ΚΠΣ. 

 

8.1.2 Αξιολόγηση Υφιστάμενων εφαρμογών (Euroconsultants – Innovatia 
(Δεκέμβριος 2005) 

 

Τον Δεκέμβριο του 2006 κατόπιν απαίτησης της ΚτΠΑΕ έγινε επιτόπια αξιολόγηση των 
υφιστάμενων εφαρμογών με σκοπό να κριθεί αν ορισμένες από αυτές θα μπορούσαν να 
διατηρηθούν στις περιφέρειες Α’ και Β’ της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι μελετητές αναφέρουν: 

«Τα βασικά συμπεράσματα από τις αυτοψίες μπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα: 

 Δεν υπάρχει σχέδιο εισαγωγής εφαρμογών, εκπαίδευσης χρηστών, διαχείρισης 
εξοπλισμού και λογισμικού σε κανένα Νοσοκομείο. 

 Οι περισσότερες εφαρμογές αποκτούν λειτουργικά χαρακτηριστικά «στην πορεία», είναι 
δηλαδή προϊόντα «πείτε μας τι θέλετε και θα σας το κάνουμε». 

 Η διαδικασία αυτή φέρνει πολύ κοντά τον κατασκευαστή και το χρήστη με αποτέλεσμα 
εάν ο κατασκευαστής ανταποκρίνεται ο χρήστης να είναι ευχαριστημένος και εάν δεν 
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά να είναι δυσαρεστημένος. 

 Έτσι θα πρέπει να «αποκρυπτογραφηθούν» οι θετικές και αρνητικές απαντήσεις στην 
ερώτηση ικανοποίησης των χρηστών. 

 Επιπλέον ο ΣΤΥ επιθυμεί να επισημάνει ότι το κριτήριο ικανοποίησης των χρηστών είναι 
αδύναμο διότι οι χρήστες δεν έχουν μέτρο σύγκρισης. Έτσι ο ευχαριστημένος χρήστης 
πολύ πιθανό να είναι ακόμα πιο ευχαριστημένος με ένα άλλο σύστημα ή ο 
δυσαρεστημένος να εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένος με το καινούριο. 

 Είναι σαφές ότι σε κανένα νοσοκομείο δεν υπάρχει ολοκληρωμένο ERP που να καλύπτει 
τις λειτουργικές απαιτήσεις αναφορικά με τη διαχείριση, διοίκηση και ενημέρωση τόσο 
σε επίπεδο νοσοκομείου όσο και ΔΥΠΕ. Η ύπαρξη νησίδων μηχανογράφησης έστω και 
εάν (έχουν τη δυνατότητα να) επικοινωνούν μεταξύ τους (είτε σε επίπεδο βάσης είτε με 
γεφυρώσεις), σύμφωνα με την ανάγνωση της Σύμβασης από τον ΣΤΥ, δεν καλύπτει τις 
προδιαγραφές. 

 Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική τέτοιες προσεγγίσεις είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. 

 Κατά τη γνώμη του ΣΤΥ διατηρισιμότητα νοείται σε λειτουργικές μονάδες (πχ. 
Βιοϊατρικός εξοπλισμός, Κέντρο Υγείας, LIS) εφ’ όσον πληρούν τις προδιαγραφές και 
προσφέρουν δυνατότητες επικοινωνίας με το υπόλοιπο ΟΠΣ. Διατηρισημότητα σε 
χαμηλότερο επίπεδο δεν στοιχειοθετείται από καμία θεωρητική ή πρακτική ανάλυση που 
να είναι στη διάθεση του ΣΤΥ αλλά ούτε και από την κοινή λογική. 

 Τέλος, παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα από σχετική μελέτη της BearingPoint67, 
το οποίο όχι μόνο καταδεικνύει τις τάσεις διεθνώς, αλλά ταυτίζεται και με την άποψη του 
ΣΤΥ: 

 «Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός απαιτεί τον καθολικό μετασχηματισμό υφιστάμενων δομών και 
διαδικασιών. Η τμηματική εφαρμογή επιμέρους συστημάτων, τα οποία προέρχονται από 
διαφορετικούς προμηθευτές και συνεπώς είναι ανομοιογενή μεταξύ τους, αποτελεί τροχοπέδη στην 

                                                 
67 White Paper: “CLINICAL TRANSFORMATION RESULTS IN HEALTHCARE THAT WORK”, BearingPoint, VA USA, 2004 
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ανάπτυξη ενός ενιαίου, καθολικού και αποδοτικού συστήματος διασύνδεσης διαφορετικών μονάδων.  
Είναι στρατηγικής σημασίας για την εκάστοτε διοίκηση να κατανοήσει τη σημασία της διαχείρισης 
ενός καθολικού έργου, το οποίο μακροπρόθεσμα θα επιφέρει τα προσδοκώμενα επιχειρηματικά 
αποτελέσματα.  Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται προσήλωση στο όραμα και αρχική στοχοθέτηση της 
διοίκησης, αλλά και ανάληψη του ρίσκου, που συνοδεύει την αλλαγή. 
Ήδη από το σχεδιασμό του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, η διοίκηση θα πρέπει να εστιάσει στην 
αξιολόγηση και επιλογή των προμηθευτών της τεχνολογίας.  Αυτό το στάδιο δεν εστιάζει στην 
αυτοματοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης.  Αντιθέτως, εστιάζει στην επιλογή της τεχνολογίας, 
των εφαρμογών και των προμηθευτών που θα καταστήσουν εφικτή τη σταδιακή πραγματοποίηση 
των στρατηγικών στόχων.  Σε αυτό το πλαίσιο η αλλαγή πολυσχιδών υφιστάμενων εφαρμογών είναι 
αναπόφευκτη.  Παρά το συσχετιζόμενο οργανωτικό ή οικονομικό κόστος η διοίκηση θα πρέπει να 
εστιάζει στους στρατηγικούς στόχους διότι η εποπτεία, η ηγεσία με όραμα και η δέσμευση είναι πιο 
σημαντικά από την υπάρχουσα λειτουργικότητα και τα υφιστάμενα συστήματα.».» 

 

8.1.3 Αξιολογικά σχόλια της ΚτΠΑΕ για τα έργα των ΟΠΣΥ (2007) 

Η Κοινωνία της πληροφορίας ΑΕ, ως Αναθέτουσα Αρχή, προσπάθησε και προσπαθεί να λύσε το 
γόρδιο δεσμό με στόχο τη βέλτιστη δυνατή υλοποίηση των έργων αυτών. Κατέθεσε προς τη 
Πολιτεία μια σειρά προτάσεων για κάθε ένα από τα βασικά βήματα ολοκλήρωσης ενός εργου 
ΟΠΣΥ. 

 

8.1.3.1 Προ της Πιλοτικής Λειτουργίας 

Στη παρούσα προσέγγιση δεν αναφέρονται προβλήματα που αφορούν φάσεις του έργου αμέσως 
μετά τη συμβασιοποίηση, π.χ. ορισμός μελών ΕΠΠΕ (μηχανισμός διοικητικής και τεχνικής 
παρακολούθησης, τόσο της σύμβασης σε τυπικό επίπεδο όσο και της υλοποίησης των έργων επί 
της ουσίας), ορισμός βασικών χρηστών και μελών ομάδων εργασίας σύμφωνα με το σχήμα 
διοίκησης έργου που εκπόνησε η ΚτΠ Α.Ε., εύρεση χώρων εγκατάστασης του εξοπλισμού κ.α. 
λόγω του ότι το σύνολο των έργων βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Σημειώνεται όμως πως 
τα προβλήματα αυτά επέφεραν στις περισσότερες των περιπτώσεων σημαντικές καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση των έργων, τις οποίες χρεώθηκαν οι Φορείς και υποδεικνύουν τη μικρή 
κατανόηση κάποιων Διοικήσεων για την αναγκαιότητα της εισαγωγής συστημάτων πληροφορικής 
στις Μονάδες Υγείας. 

Τη φάση της υλοποίησης όλων των υποσυστημάτων του Πληροφοριακού Συστήματος και των 
απαραίτητων διασυνδέσεων μεταξύ τους και την αντίστοιχη αποδοχή τους σύμφωνα με τις 
επικαιροποιημένες επιχειρησιακές ανάγκες από όλους τους εμπλεκόμενους, διαδέχονται οι 
διαδικασίες προετοιμασίας για τη θέση σε λειτουργία του πιλοτικού Νοσοκομείου ως ακολούθως:: 

1. Εκπαίδευση πιλοτικών χρηστών 

Με βάση επικαιροποιημένο πλάνο εκπαίδευσης που έχει καταθέσει ο εκάστοτε Ανάδοχος 
και έχει γνωστοποιηθεί στον Φορέα και το οποίο έχει λάβει υπόψη του το στελεχιακό 
δυναμικό της Πιλοτικής Μονάδας Υγείας, ξεκινούν οι εκπαιδεύσεις των πιλοτικών χρηστών 
ανάλογα με το υποσύστημα που θα κληθούν να λειτουργήσουν. Οι εκπαιδεύσεις αυτές 
γίνονται τόσο με τη μορφή σεμιναρίων, όσο και με τη μορφή εκπαίδευσης στη θέση 
εργασίας (on the job training). 

Τις περισσότερες φορές η διαθεσιμότητα των χρηστών είναι ελάχιστη και η παρουσία τους 
στις προγραμματισμένες εκπαιδεύσεις δεν είναι η δέουσα, παρά την έγκαιρη ειδοποίησή 
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τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστική πρόοδος στα έργα. Σε έναν δυναμικό 
χώρο όπως είναι η υγεία, είναι κατανοητό έως ενός ορισμένου σημείου να υπάρχουν κατά 
καιρούς τέτοιου είδους απώλειες στην εκπαίδευση. Επίσης πρέπει να αναλογισθεί κανείς, 
πως λόγω της υποστελέχωσης, υπάρχουν στελέχη των Μονάδων Υγείας, τα οποία έχουν 
επιφορτισθεί με την εκτέλεση στην καθημερινότητα περισσοτέρων εργασιών που 
αντιστοιχούν και σε περισσότερους ρόλους σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα. Αυτό έχει σαν 
επακόλουθο την αναγκαιότητα παροχής εκπαίδευσης στα στελέχη αυτά σε περισσότερα 
του ενός υποσυστήματος, καταστώντας ακόμα δυσκολότερη τη εκτέλεση του πλάνου 
εκπαίδευσης και τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της Μονάδας. Στο σημείο αυτό 
επιβάλλεται η επισήμανση, πως υπάρχουν και αρκετά κρούσματα αδικαιολόγητης και 
επανειλημμένης απουσίας από της εκπαιδεύσεις, με αντικειμενική αδυναμία επέμβασης της 
Διοίκησης, ιδίως όταν υπάρχουν αναρρωτικές άδειες μέσω ιατρικών γνωματεύσεων. 

Οι Ανάδοχοι από την άλλη πλευρά εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό στο έπακρο και είναι 
αδύνατο σε ορισμένες περιπτώσεις να τους επιβληθούν κυρώσεις, παρά το γεγονός πως 
είναι ορατές και δικές τους αδυναμίες. 

2. Μετάπτωση δεδομένων 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στη μετάπτωση όλων των δεδομένων της Μονάδας Υγείας, 
τα οποία βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και σε κάθε περίπτωση στη μετάπτωση όλων 
εκείνων των δεδομένων τα οποία είναι κατ’ ελάχιστο απαραίτητα για την επιτυχή έναρξη 
της λειτουργίας του νέου ΟΠΣΥ. 

Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός των Μονάδων Υγείας σε αυτές που 
διαθέτουν υφιστάμενες εφαρμογές, από τις οποίες δύναται να εξαχθούν όλα τα απαραίτητα 
δεδομένα για την έναρξη του ΟΠΣΥ, σε Μονάδες Υγείας των οποίων τα δεδομένα οποίες 
βρίσκονται αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, δηλαδή δε διαθέτουν καμία μηχανογραφική 
υποστήριξη και σε Μονάδες Υγείας με ανάμικτο σχήμα. 

Στη πρώτη, αλλά αρκετές φορές και στη τελευταία, περίπτωση εμπλέκεται το πρόβλημα 
της διατηρησιμότητας των υφιστάμενων εφαρμογών, για το οποίο αποδεικνύεται πως παρά 
την τελική απόφαση της ΚτΠ ΑΕ ως Αναθέτουσας Αρχής, όπου αυτή υπάρχει και η οποία 
έχει λάβει υπόψη της τις εισηγήσεις της ΕΠΠΕ, του ΣΤΥ του έργου και την άποψη του 
Κυρίου του Έργου, κάποιοι Φορείς εκφέρουν μεταγενέστερα διαφορετική θέση ή 
τροποποιούν την αρχική τους εν μέρει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις 
και ανυπέρβλητες δυσκολίες στην υλοποίηση των έργων. Η μετάπτωση ηλεκτρονικών 
δεδομένων, στη περίπτωση αυτή, χρήζει της αρωγής του υφιστάμενου προμηθευτή και 
θέτει πολλές φορές σε μεγάλο κίνδυνο ακόμα και την θέση σε παραγωγική λειτουργία του 
πιλοτικού Νοσοκομείου και κατ’ επέκταση όλου του έργου, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες 
συμβάσεις των Φορέων με τους προμηθευτές τους δε προέβλεπαν εξαγωγή δεδομένων. Οι 
τελευταίοι ζητούν συχνά από τους Φορείς υπέρογκα ποσά για τη μετάπτωση των 
δεδομένων, τα οποία δε μπορούν να τύχουν έγκρισης σκοπιμότητας από το ΥΥΚΑ. 

Όσον αφορά στη μετάπτωση δεδομένων ηλεκτρονικής μορφής, ζητήθηκε από όλους  τους 
Αναδόχους συγκεκριμένο πλάνο μετάπτωσης ηλεκτρονικών δεδομένων με συγκεκριμένη 
γραμμογράφηση, το οποίο κοινοποιήθηκε στον εκάστοτε Φορέα. Όπου επετεύχθη η 
συνεργασία των υφιστάμενων προμηθευτών, η ΚτΠ Α.Ε. αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο 
όλων των εμπλεκομένων, ώστε να επιτευχθεί η άψογη μετάβαση Μονάδων Υγείας από τα 
παλαιά στα νέα Πληροφοριακά Συστήματα. 

Για το θέμα της διατηρησιμότητας των υφιστάμενων εφαρμογών δημιουργήθηκε από την 
Ομάδα Υγείας της ΚτΠ Α.Ε., σε συνεννόηση με όλους τους Αναδόχους των Έργων Υγείας 
και τους αντίστοιχους Συμβούλους Τεχνικής Υποστήριξης, μία οριζόντια προσέγγιση και 
συγκεκριμένος αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης τους, ο οποίος βασίστηκε σε ομάδες 
μεταξύ των αλληλοεξαρτώμενων υποσυστημάτων (building blocks). Επίσης κατέστη 
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δυνατό σε ορισμένες περιπτώσεις να επιτευχθεί με ιδία μέσα των Υ.Πε. ο στόχος της 
αναβάθμισης των τυχόν υφιστάμενων διατηρούμενων εφαρμογών, ώστε αυτά να 
πλησιάσουν στο μέγιστο δυνατό τις απαιτήσεις των διακηρύξεων της ΚτΠ Α.Ε., αλλά και 
της διασύνδεσης τους με τα νέα προς εγκατάσταση ΟΠΣΥ. 

Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή σε αυτή όπου το πιλοτικό Νοσοκομείο διαθέτει 
δεδομένα αποκλειστικά σε έντυπη μορφή, το πρόβλημα της μετάπτωσης μπορεί να είναι 
ακόμα εντονότερο, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που πρέπει να εισαχθούν στο νέο 
σύστημα. Οι χρήστες, αφού εκπαιδευθούν από τον Ανάδοχο στο υποσύστημα που πρέπει 
να χειρίζεται ο κάθε ένας από αυτούς ξεχωριστά, επιφορτίζονται με τη χειρονακτική 
εισαγωγή (data entry) όλων εκείνων των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία κρίνονται 
απαραίτητα να βρίσκονται στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα ήδη από την πρώτη μέρα 
λειτουργίας του. Η δράση αυτή, η οποία για πολλά υποσυστήματα είναι αναγκαία να 
συνεχιστεί και μετά την έναρξη λειτουργίας του ΟΠΣΥ, επιβαρύνει κατά πολύ την 
καθημερινή τους αποστολή και έχει ως αποτέλεσμα αρκετές φορές την άρνηση της 
εισαγωγής και λειτουργίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος, λαμβανομένου υπόψη 
και του αναγκαίου χρόνου προσαρμογής στο νέο τρόπο εργασίας. 

Στη Τρίτη περίπτωση, όπου δηλαδή το πιλοτικό Νοσοκομείο διατηρεί δεδομένα άλλα σε 
έντυπη και άλλα σε ηλεκτρονική μορφή, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός των άνω 
αναφερθέντων δράσεων. 

3. Κωδικοποίηση-Βελτιστοποίηση και ομογενοποίηση διαδικασιών 

Έλλειψη κοινών διαδικασιών και κάθε είδους απαραίτητων-για τη λειτουργία των ΟΠΣΥ-
κωδικοποιήσεων επιφέρουν μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων. 
Λαμβάνοντας υπόψη πως σύμφωνα με το Νομοθετικό πλαίσιο τόσο οι Κεντρικές 
Υπηρεσίες (τέως Δ.Υ.Πε. και νυν Υ.Πε.) όσο και οι Μονάδες Υγείας είναι διαφορετικά 
Ν.Π.Δ.Δ. με δικά τους αυτόνομα Διοικητικά Όργανα και Συμβούλια, καθίσταται 
εξαιρετικά δύσκολο, ακόμα και με τη συμβολή αρκετές φορές των Διοικήσεων των 
Περιφερειών, η επιβολή συγκεκριμένων δράσεων, με αποτέλεσμα σοβαρότατων κινδύνων 
στην ορθή και έγκαιρη υλοποίηση έργων ιδιαίτερα αυτών με κεντροποιημένη 
αρχιτεκτονική. Επίσης η έλλειψη κοινού λογιστικού σχεδίου και η νομική υποχρέωση που 
έχουν όλα τα Ν.Π.Δ.Δ. για την εφαρμογή του Π.Δ. 146 υποχρεώνουν πολλές φορές τις 
Διοικήσεις σε προμήθεια άλλων λογιστικών εφαρμογών έως την αποπεράτωση των έργων 
της Κ.τ.Π. Α.Ε. κ.α. 

Η έλλειψη κοινών κωδικοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο αντιμετωπίστηκε, όπου αυτό 
κατέστη εφικτό, με την εύρεση της βέλτιστης κωδικοποίησης σε επίπεδο Περιφέρειας και 
την προτροπή της ΚτΠ Α.Ε. προς την Διοίκηση της Υ.Πε. να εκδώσει διοικητική πράξη 
προς όλους του εποπτευόμενους Φορείς της, ώστε να ακολουθήσουν την κωδικοποίηση 
αυτή. Τέλος με προτροπή της ΚτΠ Α.Ε. συστήνεται στην Περιφέρεια ειδική Ομάδα 
Κωδικοποιήσεων, της οποίας ο ρόλος είναι ο έλεγχος της μοναδικότητας των κωδικών και 
η κεντρική απόδοση νέων κοινά απαιτούμενων κωδικών, κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος 
οιασδήποτε Μονάδας Υγείας, με δομημένο τρόπο. Η συγκεκριμένη πρακτική είναι όμως 
εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοσθεί σε μεγάλες μητροπολιτικές Περιφέρειες, οι οποίες 
διαθέτουν μεγάλες ή/και πανεπιστημιακές Μονάδες Υγείας, λόγω των πολλών 
χρησιμοποιούμενων κωδικών, οι οποίοι δύσκολα μοναδικοποιούνται και αντιστοιχίζονται. 

Ελλείψει κοινών διαδικασιών στους Φορείς Υγείας, σημαντική ήταν και η προσπάθεια που 
πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Διοίκησης της ΚτΠ Α.Ε. και της τότε ηγεσίας 
του ΥΥΚΑ, αμέσως μετά την υπογραφή των πρώτων συμβάσεων, η οποία αφορούσε σε 
συνεργασία με τις τέως Δ.Υ.Πε. στη μέγιστη δυνατή οριζόντια καταγραφή των διαδικασιών 
μιας Μονάδας Υγείας και των από αυτή εποπτευομένων Κέντρων Υγείας και 
Περιφερειακών Ιατρείων και στη βελτιστοποίησή τους. Η προσπάθεια αυτή έφερε ως 
αποτέλεσμα τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων σεναρίων ελέγχων που εκπονήθηκαν 
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από τους ΣΤΥ και δόθηκαν στους Αναδόχους προς αντίστοιχη υλοποίηση των 
συστημάτων τους. Η μεθοδολογία αυτή ακολουθήθηκε πιστά και σε όλα τα μετέπειτα 
συμβασιοποιημένα έργα. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε ένα κοινό εργαλείο σε όλους τους 
εμπλεκομένους για την βέλτιστη παρακολούθηση, υλοποίηση και χρήση των έργων. 

Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου (συγχώνευση των ΔΥΠΕ), έχει επιφέρει επιπρόσθετα 
προβλήματα τόσο σε διοικητικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της καθαυτού υλοποίησης. 

Τέλος με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο περί κεντρικών προμηθειών ανατρέπεται 
ουσιαστικά ο αρχικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των αντίστοιχων υποσυστημάτων που 
υποστηρίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα στις Μονάδες Υγείας, χωρίς όμως ο νόμος αυτός, 
αν και σε ισχύ, να είναι ακόμα ενεργός. Στη πράξη αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει από 
τη μία πλευρά να προσαρμοσθούν τα πληροφοριακά συστήματα στο νέο νομοθετικό 
πλαίσιο, όπως είναι και συμβατική υποχρέωση των Αναδόχων, αλλά από την άλλη πλευρά 
να συνεχίζει μηχανογραφικά η υποστήριξη των διαδικασιών όπως είχε αρχικά σχεδιασθεί, 
μιας και οι Μονάδες Υγείας λειτουργούν ακόμα και άγνωστο έως πότε με τον παλαιό 
τρόπο. 

8.1.3.2 Πιλοτική Λειτουργία 

Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα ποσοτικής και ποιοτικής στελέχωσης των Φορέων τόσο σε 
ιατρονοσηλευτικό όσο και διοικητικό επίπεδο, το οποίο όμως περισσότερες φορές παρουσιάζεται 
ως άλλοθι για τον αρνητισμό, με αντικειμενική δυσκολία εύρεσης άμεσης λύσης από την πολιτική 
ηγεσία τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και κεντρικά. Αυτό αγγίζει σε αρκετές περιπτώσεις την 
αδυναμία όλων των εμπλεκομένων να θέσουν ή/και να διατηρήσουν σε λειτουργία το ΟΠΣΥ σε 
κάποια Μονάδα Υγείας. 

Πολλές φορές η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, η κατά τόπους ανάλογα με τη χρονική περίοδο 
αύξηση του φόρτου εργασίας και ο παράγοντας άδειών, προγραμματισμένων ή μη, αναγκάζουν τις 
Διοικήσεις των Μονάδων να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες ad hoc, με ανάθεση εργασιών σε 
εποχιακούς υπαλλήλους, σε άτομα που προέρχονται από τα προγράμματα stage ή με εσωτερική 
μετακίνηση υπαλλήλων. Σε όλες τις περιπτώσεις δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία 
του ΟΠΣΥ, είτε λόγω της μη υπάρχουσας εκπαίδευσης του βοηθητικού προσωπικού, είτε της μη 
υπάρχουσας εκπαίδευσης των στελεχών στο υποσύστημα που υποστηρίζει μηχανογραφικά τις 
εργασίες στη θέση στην οποία μετακινείται. 

 

8.1.3.3 Εξάπλωση του ΟΠΣΥ (Roll Out) 

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό των έργων η  επιχειρησιακή λειτουργία του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) θεωρείται δεδομένη μετά την αποπεράτωση όλων 
των απαιτούμενων ελέγχων κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Λειτουργίας όλων των υποσυστημάτων, 
τόσο αυτόνομα όσο και σε πλήρη διασύνδεση μεταξύ τους, με τη συμβολή όλων των 
εμπλεκομένων, δηλ. ΕΠΠΕ του Έργου, πιλοτικών χρηστών ορισμένων από τον Κύριο του Έργου, 
Αναδόχου και ΣΤΥ, υπό το πρίσμα της μέγιστης δυνατής και ταυτόχρονα ορθής κάλυψης όλων 
των εκτελούμενων εργασιών στη Μονάδα Υγείας που χρήζουν μηχανογραφικής υποστήριξης. Η 
λειτουργία αυτή θα εξαπλωθεί και στις υπόλοιπες Μονάδες Υγείας που είναι ενταγμένες στο 
εκάστοτε Έργο, σύμφωνα με συγκεκριμένο πλάνο Roll Out, κατατεθειμένο ως πρόταση από τον 
Ανάδοχο και εγκεκριμένο από την ΕΠΠΕ του έργου σε πλήρη συνεννόηση με τις αντίστοιχες 
Διοικήσεις, συνοδευόμενη με όλες τις απαιτούμενες παράλληλες ενέργειες, όπως π.χ. εκπαιδεύσεις, 
μεταπτώσεις δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή κ.λ.π. 
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Έχουν επίσης διαπιστωθεί διαφορετικές ταχύτητες υλοποίησης των υποσυστημάτων (πχ 
ευκολότερη υλοποίηση ΔΟ από ΙΥ). Αντίστοιχα, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στην ταχύτητα 
και αποτελεσματικότητα υλοποίησης μεταξύ των διαφόρων πιλοτικών νοσοκομείων των έργων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι υφίσταται σημαντικότατος κίνδυνος ολοκλήρωσης 
της Φάσης του RollOut των έργων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, δεδομένου ότι οι πιθανότητες 
εμφάνισης προβλημάτων πολλαπλασιάζονται, ανάλογα με τον αριθμό των Μονάδων Υγείας που 
εντάσσονται στο έργο. Τέλος, είναι κατανοητό ότι αν ένα υποσύστημα σε ένα Νοσοκομείο 
καθυστερεί να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία για οποιονδήποτε λόγο, συμπαρασύρει χρονικά την 
Οριστική Παραλαβή (και αποπληρωμή) του ΟΠΣΥ, καθώς και την επίσημη έναρξη της 
Παραγωγικής Λειτουργίας του Έργου. Παρομοίως, εάν ένα ή περισσότερα υποσυστήματα σε ένα 
ή περισσότερα Νοσοκομεία έχουν τεθεί σε πραγματική λειτουργία ενώ η Οριστική Παραλαβή του 
ΟΠΣΥ καθυστερεί, δημιουργείται σημαντικότατο πρόβλημα υποστήριξης των Μονάδων Υγείας 
αυτών, εφόσον συμβατικά δεν έχει ξεκινήσει η περίοδος SLA. 

 

8.1.3.4 Παραγωγική Λειτουργία (SLA) 

Οι απαιτήσεις για την εγκατάσταση και υλοποίηση Διοικητικό-Οικονομικού Συστήματος των 
Δ.Υ.Π.Ε και νυν Υ.Πε. στο πλαίσιο των έργων των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων 
Υγείας που έχει αναλάβει η ΚτΠ Α.Ε. ως Τελικός Δικαιούχος, ετέθησαν στη βάση της κάλυψης 
των Διοικητικό-οικονομικών αναγκών τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας (Πε.Σ.Υ.Π/Υ.Πε.) όσο και 
του συνόλου των Μονάδων Υγείας (Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών 
Ιατρείων). 

Στόχευαν δηλαδή στην κάλυψη του συνόλου του Διοικητικό-Οικονομικού έργου των φορέων 
αυτών που ενδεικτικά αφορά τη Γενική Λογιστική/Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση 
Εισπρακτέων/Πληρωτέων Λογαριασμών, Διαχείριση Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Διαχείριση 
Παγίων, Πρωτόκολλο, Διαχείριση Αποθηκών, Προμήθειες και Διαχείριση συμβάσεων, Διαχείριση 
Διαθεσίμων, Λογιστήριο Ασθενών, Διαχείριση Ραντεβού. 

Αντίστοιχες εξειδικευμένες απαιτήσεις τέθηκαν για την εγκατάσταση και υλοποίηση του 
Ιατρονοσηλευτικού Υποσυστήματος και του Υποσυστήματος των Εργαστηρίων, για την 
αποτελεσματική κάλυψη όλων των καθημερινών διαδικασιών των Μονάδων Υγείας όλων των 
βαθμίδων, προς βελτιστοποίηση τόσο της εργασιακής ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας όσο 
και της εξυπηρέτησης των πολιτών-ασθενών. 

Ο εν λόγω σχεδιασμός ήταν πλήρως γνωστός σε όλους τους εμπλεκομένους Φορείς (ΥΥΚΑ, 
Πε.Σ.Υ.Π (Δ.Υ.Π.Ε/Υ.Πε.), ΕΥΔ ΚτΠ) και καταρτίστηκε σε απόλυτη συνεργασία με αυτούς, ενώ 
σύμφωνα και με τις σχετικές προβλέψεις των Προγραμματικών Συμφωνιών που έχουν υπογραφεί 
μεταξύ της ΚτΠ Α.Ε του ΥΥΚΑ και των τέως Πε.Σ.Υ.Π, έχουν εγκριθεί και επισήμως από όλους. 

Στις παραπάνω παρατηρήσεις προστίθεται και η σημαντική επισήμανση ότι οι χρονικοί 
περιορισμοί που τίθενται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθιστούν αδύνατη την περαιτέρω 
χρονική παράταση της Φάσης Β των έργων, καθότι τα συμβασιοποιημένα SLAs έχουν στην 
πλειοψηφία τους 12μηνη διάρκεια. 

Παρά τις όποιες προσπάθειες ανεύρεσης λύσεων,  αποδεικνύεται πως υφίσταται αδυναμία 
υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, εντός των χρονικών πλαισίων που θέτει 
το Ε.Π. ΚτΠ στα πλαίσια του Γ΄ΚΠΣ. Ακόμα και για έργα των οποίων όλες οι Μονάδες Υγείας 
δύνανται να λειτουργούν το ΟΠΣΥ εντός του τρέχοντος έτους, δεν είναι δυνατή η κάλυψη όλου 
του προβλεπόμενου χρόνου παραγωγικής λειτουργίας. 

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την έναρξη της παροχής των υπηρεσιών παραγωγικής 
λειτουργίας –περίοδος SLA- μετά την ολοκλήρωση του Roll-Out στο σύνολο των Μονάδων 
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Υγείας. Ο σχεδιασμός  χρήζει βελτιστοποίησης με βάση τις πραγματικές συνθήκες, που 
προκύπτουν από την υλοποίηση των έργων και έχουν να κάνουν : 

 Με την ασύμμετρη ωριμότητα των Μονάδων Υγείας να υποδεχθούν και αξιοποιήσουν το 
ΟΠΣΥ, γεγονός που σημαίνει ότι π.χ. ένα Νοσοκομείο που στην πράξη αξιοποιεί το 
ΟΠΣΥ δεν μπορεί παρά να υποστηρίζεται σε συνθήκες SLA και να μην αναμένει την 
έναρξη παροχής των σχετικών υπηρεσιών σε αυτό λόγω κάποιας καθυστέρησης σε μια 
άλλη Μονάδα Υγείας 

 Με τη φύση του SLA, το οποίο χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες υπηρεσίες, 
ομαδοποιημένες σε τρεις βασικές κατηγορίες (Help Desk, υπηρεσίες On the Job 
Training και Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας), οι οποίες είναι σαφώς 
διαστασιολογημένες / ποσοτικοποιημένες στις προσφορές των Αναδόχων σε 
συγκεκριμένη μετρήσιμη ανθρωποπροσπάθεια (εκφρασμένη σε ανθρωπομήνες). Ακόμη 
και για υπηρεσίες Help Desk και Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας οι οποίες 
συνίστανται στην ουσία σε παροχή υπηρεσιών on-demand, δηλαδή εξασφαλίζονται 
ανεξαρτήτως ανάλωσης των σχετικών Α/Μ, επισημαίνεται ότι οι απαραίτητες υποδομές 
και προϋποθέσεις για τη λειτουργία θα έχουν τεθεί σε ισχύ με την έναρξη υποστήριξης 
παραγωγικής λειτουργίας της πρώτης ΜΥ 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η ανθρωποπροσπάθεια αυτή δεν καταναλώνεται ισομερώς στο 
χρόνο αλλά εστιάζεται χρονικά κυρίως στο αρχικό διάστημα παραγωγικής λειτουργίας των ΟΠΣΥ 
στις Μονάδες Υγείας και δύναται να ποσοτικοποιείται και να μετριέται αντικειμενικά και 
τεκμηριωμένα. 

 

8.1.3.5 Συμπεράσματα 

Είναι προφανές πως η κατανόηση της αναγκαιότητας της εισαγωγής συστημάτων πληροφορικής 
στις Μονάδες Υγείας, είναι εκτός εξαιρέσεων μηδαμινή και επιφέρει ελλείψει ουσιαστικής 
ενημέρωσης και υποστήριξης από πλευράς των Διοικήσεων μεγάλο αρνητισμό από πλευράς 
προσωπικού, που καταλήγει σε ανυπέρβλητες δυσκολίες στην υλοποίηση, παρά την συχνή επιτόπια 
παρουσία των στελεχών της ΚτΠ Α.Ε., τις επιτόπιες παρουσιάσεις των έργων και τις 
προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις στα πλαίσια των συμβάσεων. 

Για την επιτυχή εισαγωγή, λειτουργία και αξιοποίηση των ΟΠΣΥ είναι απαραίτητα: 

Όχι μόνο: 

 Κατάλληλος εξοπλισμός 
 Απαραίτητο Λογισμικό 

 Επαρκής στελέχωση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά 

 Εφαρμογή προτυποποίησης-κωδικοποιήσεων 

Αλλά και: 

 Υποδομές 
 Επιμόρφωση 

 Κίνητρα αποδοχής – εφαρμογής νέου συστήματος 

 Οργανωτικές και χωροταξικές τροποποιήσεις στις ΜΥ και τα ΚΥ 

 Επαρκή κονδύλια για συντήρηση – ανανέωση των συστημάτων 

 Επαρκή κονδύλια για ‘outsourcing’ 
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Πρόκειται λοιπόν για την επίτευξη ενός ισορροπημένου συνδυασμού τεχνολογίας, διαδικασιών 
αλλά και ανθρώπινου παράγοντα. 

 

8.1.3.6 Προτάσεις 

1. Όσον αφορά στον απαραίτητο συμπληρωματικό εξοπλισμό και στις άδειες χρήσης 
προτείνεται η αποδοχή των απαραίτητων επεκτάσεων από πλευράς ΕΥΔ ΚτΠ και όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό λόγω μειωμένου προϋπολογισμού του έργου προτείνεται η 
προμήθειά τους το συντομότερο δυνατό είτε ανά Μονάδα Υγείας είτε κεντρικά σε επίπεδο 
Περιφέρειας, με τη συμβολή των Διοικήσεων των Υ.Πε. και του ΥΥΚΑ. 

2. Θα πρέπει να επισπευθούν και να αποπερατωθούν το συντομότερο δυνατό οι υπό 
κατασκευή υποδομές σε όσες Μονάδες Υγείας βρίσκονται σε εξέλιξη και οι Διοικήσεις να 
είναι σε θέση να δώσουν άμεσα όλα τα απαιτούμενα σχέδια με τις νέες προσθήκες ή 
τροποποιήσεις, τόσο σε επίπεδο κτιρίου όσο και σε δικτυακό εξοπλισμό, ώστε να μπορούν 
να συμπεριληφθούν έγκαιρα στις μελέτες των Αναδόχων, προς αποφυγή πρόσθετων 
καθυστερήσεων. 

3. Κάθε τροποποίηση σε οργανωτικό ή χωροταξικό επίπεδο θα πρέπει να κοινοποιείται 
άμεσα στην Αναθέτουσα Αρχή, ασχέτως αν πρόκειται για ΜΥ στην οποία είναι υπό 
εγκατάσταση ή λειτουργία το ΟΠΣΥ ή για ΜΥ η οποία είναι προγραμματισμένη για το 
Roll Out. Η ιδανική περίπτωση θα ήταν οι τροποποιήσεις αυτές, πέραν της κάλυψης των 
επιχειρησιακών αναγκών να επικοινωνούνται στο στάδιο της μελέτης στην Αναθέτουσα 
Αρχή, ώστε να λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα και για την κάλυψη των αναγκών του 
ΟΠΣΥ. Επίσης οι Διοικήσεις των Μονάδων Υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά 
υπόψη τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής για τροποποιήσεις χωροταξικές και 
οργανωτικές για τη βελτίωση της λειτουργίας τους μέσω της εισαγωγής του ΟΠΣΥ και την 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών Υγείας και των πολιτών-ασθενών. 
Ιδίως σε σημεία που έχουν άμεση επαφή με το κοινό, όπως Γραφείο Κίνησης, ΤΕΙ, ΤΕΠ, 
Λογιστήριο ασθενών κ.τ.λ., οι κατάλληλες επεμβάσεις είναι αναπόφευκτες και χρήζουν 
τόσο Διοικητικής υποστήριξης όσο και κατανόησης από πλευράς προσωπικού. 

4. Όσο αφορά στο Λογισμικό των εφαρμογών και ιδίως σε Μονάδες Υγείας, οι οποίες ήδη 
λειτουργούν μια υφιστάμενη εφαρμογή που καλύπτει μεγάλο εύρος των λειτουργικών 
αναγκών τους, θα πρέπει να εξεταστεί πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο της διατήρησής τους 
(εξαιρουμένων των εφαρμογών του ΚΗΥΚΥ). Ο λόγος είναι πως στη πράξη αποδεικνύεται 
απείρως δυσκολότερη η μετάπτωση δεδομένων στο νέο ΟΠΣΥ, από ότι η αναβάθμιση και 
διασύνδεση των παλαιών και νέων εφαρμογών. Προς τη κατεύθυνση όμως αυτή είναι 
απαραίτητη ή εύρεση κονδυλίων από τους Φορείς, καθώς και μια νέα συμβατική δέσμευση 
των υφιστάμενων προμηθευτών για την εγκατάσταση αναβαθμισμένων εκδόσεων του 
λογισμικού τους και τη διασύνδεση τους με τις εφαρμογές του ΟΠΣΥ, σε πλήρη συνέργεια 
με το Φορέα, την Αναθέτουσα Αρχή και τον Ανάδοχο του έργου, τόσο 
χρονοδιαγραμματικά όσο και εκτελεστικά. Τέλος στη περίπτωση που ο Φορέας δε 
διατίθεται να προβεί σε διατήρηση υφιστάμενων εφαρμογών και ο εγκατεστημένος 
προμηθευτής αρνείται να συνεργαστεί για την εξαγωγή δεδομένων, θα πρέπει να εξεταστεί 
σοβαρά το ενδεχόμενο εισαγγελικής παρέμβασης ή άλλου είδους νομικής διαδικασίας, 
λαμβανομένου υπόψη, πως τα δεδομένα είναι πρωτίστως των ασθενών και σε δεύτερο 
στάδιο των Μονάδων Υγείας, αλλά σε καμία περίπτωση του οιοδήποτε προμηθευτή 
λογισμικού. 
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5. Όσον αφορά στην εκπαίδευση τόσο των πιλοτικών χρηστών όσο και των χρηστών των 
επόμενων Μονάδων Υγείας μια Περιφέρειας που βρίσκονται στο στάδιο της εξάπλωσης 
των εφαρμογών, θα πρέπει να λαμβάνεται διοικητική μέριμνα, ώστε να αποφεύγονται οι 
αδικαιολόγητες απουσίες, οι οποίες επιφέρουν επανάληψη των εκπαιδεύσεων, πρόσθετο 
κόστος και χρονικές καθυστερήσεις. Επιπλέον προτείνεται το ΥΥΚΑ να αναλάβει άμεσα 
δράσεις για βασική επιμόρφωση των στελεχών των ΜΥ και να εκδώσει τροποποίηση του 
προφίλ των εργαζομένων, εισάγοντας την πληροφορική ως εργαλείο σε ένα νέο job 
description. 

6. Για την καλύτερη αποδοχή και αξιοποίηση των νεοεισαγόμενων ΟΠΣΥ, είναι απαραίτητο 
αλλά και θεμιτό να δοθούν κίνητρα στους χρήστες, είτε μέσω των Διοικήσεων των ΜΥ είτε 
κεντρικά από το ΥΥΚΑ. Σε όσα Νοσοκομεία έχει καταστεί εφικτή η ενέργεια αυτή τα 
αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να κινηθεί και η 
ΕΥΔ ΚτΠ, εγκρίνοντας τις αυτεπιστασίες των έργων σύμφωνα με το κατατεθειμένο Σχήμα 
Διοίκησης Έργου. 

7. Σε επίπεδο Περιφέρειας θα πρέπει να υιοθετηθεί και να εφαρμοσθεί μια ενιαία 
κωδικοποίηση σύμφωνα με τις υποδείξεις και τη μεθοδολογία της ΚτΠ Α.Ε., με τη 
βοήθεια διοικητικής στήριξης όλων των επιπέδων. Σκοπός είναι τόσο η κάλυψη των 
αναγκών των ΟΠΣΥ, όσο και η μείωση του αριθμού των διαφορετικών κωδικοποιήσεων 
στη χώρα, με ορίζοντα την όσο το δυνατό μικρότερη αλλαγή στις ΜΥ (αντιστοίχιση 
κωδικών) στη περίπτωση που εκδοθεί από τον κεντρικό Φορέα άσκησης πολιτικής 
εξουσίας (ΥΥΚΑ) κοινή κωδικοποίηση για όλη την επικράτεια. Στην ίδια κατεύθυνση 
επιβάλλεται να γίνουν κατάλληλες ενέργειες για ομογενοποίηση των διαδικασιών, 
αξιοποιώντας έτσι την σημαντική προσπάθεια της ΚτΠ Α.Ε. και δίνοντας στο άμεσο 
μέλλον το καλύτερο δυνατό υπόβαθρο για συγκεκριμένη προτυποποίηση στα πλαίσια του 
εφικτού. 

8. Επιβάλλεται να καταστεί σαφές προς κάθε κατεύθυνση η πολιτική απόφαση για την 
εισαγωγή και αξιοποίηση των ΟΠΣΥ. Η ΚτΠ Α.Ε. έχει προβεί κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης έκαστου έργου σε δράσεις ενημέρωσης των Διοικήσεων,  τόσο για το εύρος 
κάλυψης των λειτουργιών μέσω του ΟΠΣΥ, όσο και για τις επερχόμενες αλλαγές στον 
τρόπο λειτουργίας. Παρά ταύτα οι ενημερώσεις αυτές είτε δε λήφθηκαν σοβαρά υπόψη, 
είτε η παρουσία Διοικητών και διευθυντικών στελεχών δε κατέστη εφικτή. Για το λόγο αυτό 
προτείνεται να οργανωθούν δράσεις δημοσιότητας καλών πρακτικών με συμμετοχή των 
Διοικήσεων όλων των βαθμίδων, αλλά και διευθυντικών στελεχών των Μονάδων Υγείας. 
Επίσης προτείνεται στις Διοικήσεις τόσο των ΚΥ των Περιφερειών όσο και των ΜΥ να 
λάβουν πιο ενεργό ρόλο στην οριστικοποίηση των Δεικτών Επιχειρηματικής Ευφυΐας 
(εργαλείο που παρέχεται μέσω του υποσυστήματος ΒΙ) και σε όσες Μονάδες Υγείας 
τίθεται σε λειτουργία το ΟΠΣΥ να ζητούν από τα στελέχη ενημέρωση σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, μέσω εξαγωγής στοιχείων αποκλειστικά από το σύστημα. 

9. Τα ΟΠΣΥ παρέχουν τα λογισμικά για τη μηχανογραφική υποστήριξη των ΜΥ και έχει 
γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για προσαρμογή των Λογιστικών Σχεδίων. Οι ΜΥ όμως 
έχουν άμεση ανάγκη λογιστικής υποστήριξης (δε παρέχεται μέσω των συμβάσεων των 
Αναδόχων) για την πλήρη αξιοποίηση των εργαλείων του ΟΠΣΥ, λόγω του ότι το επίπεδο 
εκπαίδευσης των στελεχών τους στον τομέα αυτό δεν επαρκεί. Προτείνεται να εξετασθεί 
σοβαρά το ενδεχόμενο από το ΥΥΚΑ συγκεκριμένων δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή 
για το σύνολο των Νοσοκομείων της επικράτειας. 

10. Θα πρέπει να ενδυναμωθεί κατάλληλα το προσωπικό των τμημάτων Πληροφορικής των 
ΜΥ και όπου είναι εφικτό να γίνει τροποποίηση Οργανισμού για αναβάθμισή τους σε 
Διευθύνσεις. Είναι απαραίτητο να γίνει κατανοητό, πως τα νέα συστήματα χρήζουν 
υποστήριξης 24/7, κάτι που σημαίνει σημαντική ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των 
ΜΥ σε εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό. 
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11. Πέραν της όποιας διοικητικής υποστήριξης, το θέμα του κατάλληλου προσωπικού παίζει 
σημαντικότατο ρόλο στην επιχειρησιακή αξιοποίηση των ΟΠΣΥ. Η ΚτΠ Α.Ε. έχει 
καταγράψει τις ελλείψεις στις Μονάδες Υγείας στις οποίες βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή ή 
είναι προ των πυλών η εισαγωγή των νέων υποδομών. Θεωρεί όμως απαραίτητη τη 
συμβολή του ΥΥΚΑ για την εκ νέου καταγραφή του υπάρχοντος προσωπικού στην 
επικράτεια, λόγω των καθημερινά σχεδόν πραγματοποιούμενων μεταβολών. Η αποστολή 
ενός αρχείου access, δράση στην οποία είχε προβεί το Υπουργείο Υγείας πριν περίπου 2 
χρόνια, ίσως να μπορεί να επαναληφθεί για τη συλλογή έγκυρων και επικαιροποιημένων 
δεδομένων. Η πρόταση αυτή γίνεται με σκοπό τη διαστασιολόγηση του προβλήματος σε 
επίπεδο Μονάδας Υγείας και την προσπάθεια εύρεσης βέλτιστης λύσης. Αναγνωρίζοντας 
τη μεγάλη δυσκολία πρόσληψης μόνιμου προσωπικού, θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το 
ενδεχόμενο του outsourcing. Στη κατεύθυνση αυτή μια πρώτη προσέγγιση θα ήταν η 
εύρεση κονδυλίων, είτε μέσω του μέτρου 2.7 του ΕΠ ΚτΠ, είτε μέσω χρηματοδότησης 
από το ΠΔΕ, τα οποία θα μπορούσαν με ειδικές ρυθμίσεις να αποδοθούν στους 
Αναδόχους, οι οποίοι θα αναλάβουν την λειτουργία του ΟΠΣΥ για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και η αντικειμενική πιστοποίηση της 
λειτουργικότητας των συστημάτων, ώστε να απαλειφθεί και το ενδεχόμενο της μη 
λειτουργίας λόγω αρνητισμού των χρηστών. Πρέπει στο σημείο αυτό να ληφθεί σοβαρά 
υπόψη, πως παρά τους εκτεταμένους ελέγχους, τυχόν ελαττώματα των εφαρμογών να μην 
δύναται να προκύψουν, είτε διότι το σύστημα δεν αξιοποιείται σε όλο του το εύρος, είτε 
διότι ποτέ δε φτάνει σε επίπεδο παράλληλης χρήσης από περισσότερους χρήστες 
κατανεμημένους σε όλες τις ΜΥ μιας Περιφέρειας. 

12. Στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ η χώρα μας δεν έχει αναλάβει μόνο την υποχρέωση της 
υλοποίησης και εγκατάστασης των ΟΠΣΥ, αλλά και της απόδειξης της παραγωγικής 
λειτουργίας τους για 5 έτη. Ένας από τους λόγους είναι πως τα θετικά αποτελέσματα από 
την αξιοποίηση των συστημάτων αυτών διαφαίνονται ύστερα από αρκετό χρονικό 
διάστημα. Κρίνεται απολύτως απαραίτητο να ληφθεί ήδη από τώρα μέριμνα από την 
Ηγεσία του ΥΥΚΑ για την εύρεση κονδυλίων για τη μελλοντική συντήρηση και ανανέωση 
των συστημάτων (λογισμικού και εξοπλισμού). 

13. Για τους άνω αναφερθέντες λόγους που αφορούν στις υπηρεσίες SLA, προτείνεται αυτές ναι 
να ξεκινούν με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του πιλοτικού Νοσοκομείου. Το 
Roll-Out στα υπόλοιπα Νοσοκομεία θα ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
του SLA και κάθε Νοσοκομείο, μαζί με τα τυχόν εποπτευόμενα από αυτό Κέντρα Υγείας 
και Περιφερειακά Ιατρεία, στο οποίο θα ολοκληρώνεται επιτυχώς η εφαρμογή του ΟΠΣΥ 
στο στάδιο του Roll Out, θα εντάσσεται στο SLA, απολαμβάνοντας όλες τις άνω 
αναφερόμενες υπηρεσίες.  

Επιπρόσθετα, και στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης διασφάλισης των συμφερόντων του Ελληνικού 
Δημοσίου, 

α) εφόσον αξιοποιηθεί πλήρως η προσφερόμενη ανθρωποπροσπάθεια των υπηρεσιών SLA 
εντός των χρονικών ορίων του Γ’ ΚΠΣ, που όπως αναφέραμε μετριέται αντικειμενικά και 
τεκμηριωμένα, οι υπηρεσίες SLA θα προσφέρονται για το σύνολο του χρονικού 
διαστήματος που προβλεπόταν για κάθε Μονάδα Υγείας είτε: 

ι) εντός της διάρκειας του έργου εφόσον αυτό επαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση του 
Γ’ ΚΠΣ είτε  

ιι) και μετά το τέλος του 2008 υπό την μορφή εγγύησης καλής λειτουργίας έως και 
την συμπλήρωση του αρχικά προβλεφθέντος χρονικού διαστήματος –
υπολογιζόμενο από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας κάθε 
Μονάδας Υγείας 
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β) εφόσον δεν αξιοποιηθεί πλήρως η προσφερόμενη ανθρωποπροσπάθεια των υπηρεσιών 
SLA εντός των χρονικών ορίων του Γ’ ΚΠΣ ισχύουν τα παραπάνω με την πρόσθετη 
πρόβλεψη, ότι το έργο θα ολοκληρωθεί με απολογιστική εκτίμηση της προσφερόμενης 
ανθρωποπροσπάθειας των υπηρεσιών SLA, ενώ για την υπολειπόμενη θα αναζητηθούν 
εναλλακτικοί πόροι χρηματοδότησης 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κάλυψη των προϋποθέσεων του ΤΔΕ και της Πράξης Ένταξης 
του εκάστοτε Έργου, όσον αφορά τη διάρκεια Παραγωγικής του Λειτουργίας, της ομαλής 
μετάβασης του Φορέα στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, την κάλυψη οποιονδήποτε μεταβολών 
από τυχόν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο και τέλος την βιωσιμότητα του Έργου. 

Ακολουθεί περαιτέρω ανάλυση των αναφερθέντων θεμάτων, τόσο σε οριζόντια προσέγγιση όσο και 
σε κάθετη ανά υλοποιούμενο έργο, συνοδευόμενη από εργαλείο συλλογής πληροφοριών (με τη 
μορφή excel) ανά έργο και Μονάδα Υγείας, το οποίο έχει ήδη συμπληρωθεί σε ορισμένα σημεία 
κατά προσέγγιση, σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά δεδομένα. 

8.1.3.7 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΠΣΥ 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των έργων ΟΠΣΥ διαπιστώθηκαν (πέραν των ιδιαίτερων 
θεμάτων ανά έργο) ορισμένα οριζόντια θέματα προς αντιμετώπιση από τους Φορείς τα οποία 
αναπτύχθηκαν αναλυτικά. Με στόχο να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση στις Μονάδες Υγείας 
και να εξειδικευτούν οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων, τα θέματα αυτά  παρουσιάζονται 
συνοπτικά κατωτέρω, μαζί με τις κύριες επιπτώσεις που έχουν στα έργα και μερικές βέλτιστες 
πρακτικές αντιμετώπισής τους από την εμπειρία που έχει αποκομιστεί κατά την υλοποίηση στις 
διάφορες Μονάδες Υγείας.  

1) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Ζήτημα: Η διαθεσιμότητα των χρηστών και η παρουσία τους στις προγραμματισμένες 
εκπαιδεύσεις είναι περιορισμένη. Το θέμα αυτό παρουσιάζεται εντονότερα στο Ιατρικό και 
Νοσηλευτικό προσωπικό.  

Επιπτώσεις:  

 Απώλεια ωρών εκπαιδευτών 

 Ανάγκη επαναπρογραμματισμού εκπαιδεύσεων 

 Καθυστέρηση στη θέση σε λειτουργία των εφαρμογών 

 Πλημμελής λειτουργία εφαρμογών 

Καλές Πρακτικές:  

 Κατάρτιση έγκυρων καταστάσεων με ονοματεπώνυμα εκπαιδευομένων και αποστολή 
τους προς τον Ανάδοχο. 

 Έγγραφη ενημέρωση Φορέα για το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης 

 Έγγραφη σύμφωνη γνώμη Φορέα => αμοιβαία αποδεκτός χρονοπρογραμματισμός 

 Ενημέρωση προϊσταμένων τμημάτων από τη Διοίκηση 

 Διανομή εντύπου με τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης στους χρήστες και 
επισήμανση για το απαραίτητο της παρουσίας τους 

 Προγραμματισμός αδειών προσωπικού που συμμετέχει στις εκπαιδεύσεις 
 Ευαισθητοποίηση χρηστών (πχ διοργάνωση παρουσίασης) 

 Παρακολούθηση από τη διοίκηση προσελεύσεων και διερεύνηση τρόπου αντιμετώπισης 
απουσιών 
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 Παροχή υπολογιστών (και αδειών χρήσης) και δυνατότητας πρόσβασηε στο Internet 
μόνο σε όσες θέσεις εργασίας λειτουργούν παραγωγικά την αντίστοιχη εφαρμογή 

2) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΠΤΩΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Ζήτημα: Οι προαπαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα Νοσοκομεία για τη 
θέση σε λειτουργία των εφαρμογών είναι σημαντικές και απαιτούν συνεχή οργάνωση και 
παρακολούθηση, τόσο σε επίπεδο Νοσοκομείου, όσο και σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας. 
Οι ενέργειες αυτές αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας των κοινών κωδικοποιήσεων, τις μεταπτώσεις 
δεδομένων από παλαιότερες εφαρμογές καθώς και την καταχώρηση – αντιστοίχηση στοιχείων στις 
νέες εφαρμογές. Οι ενέργειες αυτές συχνά γίνονται αποσπασματικά, χωρίς χρονικό 
προγραμματισμό και έλεγχο  ή δεν γίνονται καθόλου. 

Επιπτώσεις:  

 Καθυστέρηση στη θέση σε λειτουργία των εφαρμογών 

 Αδυναμία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

 Αδυναμία χρήσης κοινών κωδικοποιήσεων από τα Νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η κεντρική παρακολούθηση σε επίπεδο υλικού 

 Πρόβλημα στην παραγωγική λειτουργία των Νοσοκομείων που δεν έχουν αντιστοιχήσει 
τους κωδικούς τους με την ενιαία κωδικοποίηση 

 Αδύνατη η ορθή επεξεργασία στοιχείων σε κεντρικό επίπεδο 

Καλές Πρακτικές: 

 Διοργάνωση συνάντησης Διοικητών – Διευθυντών των Μονάδων Υγείας για ενημέρωση 
από ΕΠΠΕ - Ανάδοχο 

 Έγκαιρος Ορισμός και ενεργοποίηση κεντρικής Ομάδας Κωδικοποιήσεων 

 Στελέχωση Ομάδας Κωδικοποιήσεων με κατάλληλο προσωπικό (που γνωρίζει τα υλικά 
και τα Φάρμακα) από όλες τις Μονάδες Υγείας 

 Αποκλειστική απασχόληση Ομάδας για την κατάρτιση κοινών αρχείων (ειδών, λογιστικού 
σχεδίου, προμηθευτών, κλπ) και τη μετέπειτα συντήρησή του 

 Καθορισμός μεθοδολογίας, ρόλων και αρμοδιοτήτων για τη δημιουργία και συντήρηση 
κωδικών 

 Κατάρτιση και διανομή Οδηγού Προετοιμασίας για τις Μονάδες Υγείας, ο οποίος να 
περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την έναρξη της λειτουργίας 
των εφαρμογών. 

 Ορισμός με Απόφαση Διοικητή τοπικών Ομάδων Εργασίας και υπευθύνου ΟΠΣ σε 
κάθε Νοσοκομείο, με βάση τις εργασίες που προδιαγράφονται στον οδηγό.  

 Παροχή κινήτρων υπό μορφή υπερωριών – αδειών από τη Διοίκηση στο προσωπικό. 

 Έγγραφο αίτημα του Νοσοκομείου προς τους υφιστάμενους προμηθευτές για παράδοση 
των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή και κατάρτιση εναλλακτικού πλάνου εργασιών σε 
περίπτωση καθυστερήσεων, υπέρογκων οικονομικών απαιτήσεων, κλπ. 

 Συχνή παρακολούθηση της προόδου εργασιών. 

 Εναλλακτικό πλάνο λειτουργίας Μονάδων Υγείας σε περίπτωση που καθυστερούν – 
αποτύχουν οι δράσεις κοινής κωδικοποίησης (πχ λειτουργία σε επίπεδο κοινών ομάδων 
υλικών). 
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3) ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Ζήτημα: Η στελέχωση και η οργάνωση των Μονάδων Υγείας πολλές φορές είναι ελλιπείς και δεν 
επιτρέπουν τη βέλτιστη λειτουργική αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία έχουν 
σχεδιαστεί με βάση τις οριζόντιες ομογενοποιημένες διαδικασίες επιχειρησιακής λειτουργίας που 
εκπονήθηκαν στην έναρξη υλοποίησης των έργων αυτών. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται 
στις διαδικασίες εισαγωγής ασθενών και τις επακόλουθες ιατρικές πράξεις, παραγγελίες εξετάσεων, 
φαρμάκων και υλικών καθώς και σε διαδικασίες εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Επιπτώσεις:  

 Αδυναμία θέσης σε λειτουργία εφαρμογών του ΟΠΣΥ 

 Αποσπασματική λειτουργία εφαρμογών => Μη ομαλή ροή πληροφορίας μεταξύ των 
τμημάτων 

 Ελλιπής καταγραφή στοιχείων ασθενών, παραγγελιών, εξετάσεων κλπ => απώλεια 
πληροφόρησης, συνέχειας της φροντίδας και πόρων. 

 Αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης Νοσοκομείων σε νομικές υποχρεώσεις (πχ τήρηση 
διπλογραφικού συστήματος, αναφορές προς ΥΠΕ - Υπουργεία) 

 Μη ορθολογικός προγραμματισμός προμηθειών λόγω μη παρακολούθησης πραγματικών 
αναγκών – αναλώσεων 

Καλές Πρακτικές: 

 Ενημέρωση από τη Διοίκηση των προϊσταμένων των τμημάτων για τον προτεινόμενο 
τρόπο λειτουργίας 

 Αναδιανομή ανθρωπίνων πόρων με βάση τις λειτουργίες που αυτοματοποιούνται από το 
ΟΠΣ (πχ λογιστήριο ασθενών) 

 Αξιοποίηση εποχιακού προσωπικού σε συνδυασμό με μόνιμο για τη διασφάλιση 
συνέχειας στη λειτουργία των εφαρμογών 

 Απόφαση Διοικητή για τον επίσημο ορισμό των διαδικασιών που παρουσιάζουν 
αδυναμίες 

 Οδηγίες και Εντολές σε κλινικές, εργαστήρια, εξωτερικά ιατρεία για την ορθή εφαρμογή 
των διαδικασιών 

 Στελέχωση σημείου υποδοχής ασθενών 

 Θέσπιση βαρδιών και διεύρυνσης ωραρίου λειτουργίας Γραμματείας ΤΕΠ – ΤΕΙ 

 Δημιουργία κοινής γραμματείας εργαστηρίων με ενιαίο παραπεμπτικό 

 Συμβάσεις με εξωτερικούς λογιστές για τη διαχείριση της Γενικής Λογιστικής, Μητρώου 
Παγίων, Απογραφές κλπ. 

4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Ζήτημα: Παρατηρείται ανεπαρκής αξιοποίηση των εφαρμογών που έχουν τεθεί σε λειτουργία 
(ιδίως των ιατρικών στα εξωτερικά ιατρεία και τις κλινικές) 

Επιπτώσεις: 

 Μη προστασία της επένδυσης που έχει γίνει 

 Απαξίωση του πληροφοριακού συστήματος 

 Δυσλειτουργίες στην ομαλή ροή εργασιών μεταξύ των τμημάτων 

 Δημιουργία αρνητικού κλίματος στους λοιπούς χρήστες 
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Καλές Πρακτικές: 

 Παροχή κινήτρων και αντικινήτρων: πχ απόφαση ενεργοποίησης λοιπόν δυνατοτήτων (πχ 
δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, εργαλεία office) μόνο εφόσον στις θέσεις εργασίας 
λειτουργεί παραγωγικά και εφαρμογή ΟΠΣ 

 Ευαισθητοποίηση χρηστών για τα οφέλη λειτουργίας 

 Αποφάσεις τμημάτων για παροχή υπηρεσιών προς τα λοιπά τμήματα μόνον εφόσον η 
ροή πληροφοριών γίνεται ηλεκτρονικά (πχ εργαστήρια προς εξωτερικά ιατρεία ή 
κλινικές) 

5) ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Ζήτημα: Ο εξοπλισμός και οι υποδομές που εγκαθίστανται με τα έργα δεν επαρκούν για την 
πλήρη αξιοποίηση του ΟΠΣΥ 

Επιπτώσεις: 

 Αδυναμία κάλυψης όλων των θέσεων εργασίας => απώλεια συνέχειας στη ροή 
πληροφόρησης 

 Δημιουργία άσχημου κλίματος μεταξύ Μονάδων Υγείας ή / και τμημάτων εντός της 
ίδιας Μονάδας 

Βέλτιστες Πρακτικές 

 Αίτημα για επεκτάσεις 

 Ανάληψη μέρους του κόστους από το Φορέα 

 Ορθολογική αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού 

 

8.1.3.8 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

Για την καλύτερη υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών για όλες τις Μονάδες Υγείας κρίνεται 
σκόπιμο να πραγματοποιηθούν άμεσα οι κάτωθι ενέργειες, με πρωτοβουλία του ΥΥΚΑ (πιθανόν 
υπό τη μορφή εγκυκλίου): 

 Διατύπωση της προτεραιότητας και της σημασίας που έχουν τα έργα για την ικανοποίηση 
των στρατηγικών στόχων της Πολιτείας 

 Διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων ανά Υγειονομική Περιφέρεια με στόχο την προβολή 
των έργων, την ευαισθητοποίηση των χρηστών και τη διατύπωση προτάσεων προς την 
επίτευξη των στόχων 

 Κατευθύνσεις στις Μονάδες Υγείας για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, ως 
προς τα ανωτέρω θέματα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με χρήση των επισυναπτόμενων 
φύλλων ανά έργο και των σχετικών εργαλείων. 

 

8.1.4 Οι προτάσεις της ομάδας Ζ3 (2004) 

Σε μια προσπάθεια σύνοψης των όσων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της 
ομάδας Ζ3 παρατίθενται σε μορφή δεκάλογων τα σημεία που είχαν τη μέγιστη αποδοχή των 
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συμμετεχόντων και είναι τα παρακάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι προτάσεις είναι απόλυτα 
συμβατές με το προτεινόμενο μοντέλο της παρούσας διατριβής. 

 

Δέκα προτάσεις για την αναμόρφωση της αγορά ιατρικής πληροφορικής 

1. .Άμεση εμπλοκή της διοίκησης και της ηγεσίας σε κάθε βαθμίδα με στόχο την επιτυχή 
υλοποίηση έργων πληροφορικής και επικοινωνιών στην Υγεία – Πρόνοια 

2. Άμεση εμπλοκή των τελικών χρηστών στις διαδικασίες σχεδιασμού (διοικητικό 
προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό) 

3. Αξιοποίηση δράσεων όπως το HL7 Hellas οι οποίες έχουν προέλθει από την ίδια την 
αγορά και τους χρήστες 

4. Συνεχής ενημέρωση και κατάρτιση των τελικών χρηστών 

5. Οι κεντρικοί σχεδιασμοί (ολιστικό μοντέλο) έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς στην πράξη. 
Απαιτείται κεντρικός σχεδιασμός σε επίπεδο στόχων. Είναι απαραίτητο να τίθενται 
κεντρικά ξεκάθαροι και σαφείς κανόνες. 

6. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΥΚΑ) δεν έχει επαρκή στελέχωση 
σε μόνιμο προσωπικό το οποίο να εξασφαλίζει μια συνέχεια στις πολιτικές δράσεις της 
Πολιτικής Ηγεσίας. Απαιτείται η δημιουργία του κατάλληλου κεντρικού μηχανισμού που 
θα εξασφαλίσει τη συνέχεια στις δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας 

7. Απαιτείται σχεδιασμός σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών και 
των λοιπών συναρμόδιων φορέων ώστε να μην υπάρχουν αντικρουόμενες δράσεις σε 
Εθνικό επίπεδο 

8. Η ανάπτυξη ενός νέου φορέα («information authority») από το ΥπΥΚΑ είναι στη σωστή 
κατεύθυνση αρκεί να υλοποιηθεί βήμα-βήμα και με διαδικασίες συναίνεσης. 

9. Η αποτύπωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού είναι χαρακτηριστικά ελλιπής ενώ τα 
στοιχεία για τη χώρα μας απουσιάζουν από όλες σχεδόν τις διεθνείς στατιστικές αναφορές. 
Η δημιουργία Εθνικών Δεικτών Υγείας δεν μπορεί να σχεδιάζεται χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη η κωδικοποίηση των δεδομένων και ο τρόπος συλλογής τους. Η αξιοποίηση των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να δώσουν λύσεις. 

10. Προτείνεται η δημιουργία ενός μόνιμου πλαισίου διαλόγου μεταξύ εμπλεκόμενων 
φορέων και εμπειρογνωμόνων και της Πολιτείας (ΥπΥΚΑ, ΓΓΚΑ, κλπ) με τη δημιουργία 
ειδικού forum για την υγεία με την υποστήριξη της Πολιτείας και την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της Αγοράς. Διαπιστώθηκε η ανάγκη κάποιου «θεσμικού συνομιλητή» 
(Διεύθυνση Υπουργείου; Ανεξάρτητος Φορέας;) από την πλευρά του ΥπΥΚΑ που να 
ακούει τους χρήστες και την Αγορά. Το σημείο αυτό αναπτύσσεται αυτόνομα στο 
κεφάλαιο 5.4 

 

Δέκα προτάσεις για τις ιατρικές κωδικοποιήσεις. 

1. Πρέπει η Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των όποιων προτύπων και 
κωδικοποιήσεων επιλεγούν 

2. Δεν αρμόζουν όλες οι κωδικοποιήσεις σε όλες τις ειδικότητες ιατρών και αυτό πρέπει 
να ληφθεί υπόψη από τη Πολιτεία 

3. Πρέπει άμεσα να προχωρήσει το ζήτημα των κωδικοποιήσεων καθώς αποτελεί τροχοπέδη 
για την οποιαδήποτε αποτελεσματική αξιοποίηση της πληροφορικής τόσο από τους 
επαγγελματίες υγείας όσο και από την Ηγεσία σε κάθε βαθμίδα. 
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4. Προτείνεται η δημιουργία ορισμένων κωδικοποιήσεων από τον Ιδιωτικό Τομέα (π.χ. 
αξιοποίηση φορέων τύπου HL7 Hellas) 

5. Είναι σημαντικό επίσης να ληφθούν υπόψη οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και παραινέσεις για 
κοινή ευρωπαϊκή πολιτική όπως: 

a. Αποφυγή εσφαλμένης συνταγογράφησης και ιατρικών λαθών μέσω της 
αξιοποίησης και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών προτύπων και κωδικοποιήσεων 

b. Δημιουργία ελεύθερα προσβάσιμων βιβλιοθηκών των κωδικοποιήσεων και λοιπών 
παραδοτέων των οργανώσεων αυτών. 

c. Δημιουργία κοινών διαδικασιών, ροών πληροφορίας (workflow models) και 
δεικτών υγείας στην Υγεία Πρόνοια σε Κοινοτικό επίπεδο βασισμένα σε διεθνείς 
προσπάθειες (OpenEHR, HL7-RIM, κ.λπ.). 

d. Αποφυγή δημιουργίας Εθνικών κωδικοποιήσεων όπου υπάρχουν διεθνείς ή 
ευρωπαϊκές κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιούνται ευρύτατα, που ανανεώνονται 
διαρκώς, που διασυνδέονται μεταξύ τους (π.χ. διασύνδεση ICD με ICPC-2) 

6. Γενικά για την επιτυχή χρήση κωδικοποιήσεων στην Ελλάδα απαιτείται: 

a. Η συμμετοχή των Γιατρών η οποία είναι καθοριστική, καθώς από αυτούς ξεκινάει 
η διαδικασία τεκμηρίωσης του ιατρικού έργου 

b. Η ευαισθητοποίηση και συστηματική προβολή των ωφελειών από τη χρήση 
κωδικοποιημένων δεδομένων 

c. Η κοινή αποδοχή των κωδικοποιήσεων και των λοιπών εργαλείων διαχείρισης 
τους 

d. Η δημιουργία καθηκοντολογίου ανά θέση εργασίας (job description) που να 
αναφέρει ρητά τη χρήση κωδικοποιήσεων και πληροφοριακών συστημάτων 

e. Η κατανόηση της σκοπιμότητας του εγχειρήματος και η συνεχής διαβούλευση 

f. Αρχική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

g. Η παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων (incentives) στους τελικούς 
χρήστες όπως πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση και αναγνώριση, ειδικό 
επίδομα, συμμετοχή σε ερευνητικό έργο, κ.λπ. 

7. Η επιλογή μιας κωδικοποίησης θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις 

a. Πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες για τις οποίες χρησιμοποιείται 

b. Να είναι ευέλικτη – Να ανανεώνεται 

c. Να διασυνδέεται με άλλες 

8. Η επιλογή κωδικοποιήσεων πρέπει να ειδωθεί ως μέρος ενός συνολικού εθνικού πλαισίου 
διαλειτουργικότητας το οποίο θα επιτρέπει τόσο τη ομαλή εσωτερική ροή πληροφορίας 
όσο και τη συνεχή ενημέρωση των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν και 
διαμορφώνουν τη Δημόσια Υγεία. 

9. Δεν είναι δυνατή η υλοποίηση και αποδοχή μιας ή περισσοτέρων κωδικοποιήσεων χωρίς 
την ύπαρξη πλαισίου διαλόγου. Προτείνεται η διακομματική συμφωνία σε ένα εθνικό 
σχεδιασμό με χρονικό ορίζοντα επαρκή για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (5-10 
χρόνια με βάση τη διεθνή εμπειρία) 

10. Δεν πρέπει να παραγνωριστεί η αξία της Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς οι περισσότερες 
επιτυχημένες διεθνείς προσπάθειες ξεκίνησαν δημιουργώντας και αξιοποιώντας 
κωδικοποιήσεις με βάση το σημείο τομής μεταξύ Κοινωνικής ασφάλισης και Ιατρικής 
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Περίθαλψης (η Κοινωνική ασφάλιση δρα ως καταναλωτής-αγοραστής υπηρεσιών υγείας και 
πρόνοιας ενώ το σύστημα υγείας ως προμηθευτής υπηρεσιών) 

 

Δέκα προτάσεις για τη διαλειτουργικότητα στην Υγεία και Πρόνοια 

1. Ανάπτυξη πλαισίου διαλειτουργικότητας (π.χ. ηλεκτρονική παραγγελία ιατρικών πράξεων 
και φαρμάκων, επικοινωνία πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας με νοσοκομεία, εκκαθαρίσεις 
λογαριασμών ασθενών με ασφαλιστικούς φορείς) 

2. Προτείνεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων τόσο ανθρώπινων όσο και σε 
εγκατεστημένη βάση συστημάτων τα οποία είναι σε θέση να διαλειτουργήσουν τεχνικά και 
οργανωτικά. 

3. Οι εταιρίες πληροφορικής αλλά και η Αγορά ιατρικής πληροφορικής γενικά θα πρέπει να 
συμμορφώνονται στα πρότυπα και να μην εισάγουν δικές τους ερμηνείες κατά βούληση. 
Στο πλαίσιο αυτό οι προδιαγραφές που αφορούν τη διαλειτουργικότητα πρέπει να είναι 
σαφείς και αυστηρές 

4. Το πρότυπο HL7 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη επίλυση των ζητημάτων 
διαλειτουργικότητας στην Ελλάδα 

5. Απαιτείται η «εξελληνοποίηση» του προτύπου HL7 για να χρησιμοποιηθεί σωστά και με 
ενιαίο τρόπο στην Ελλάδα 

6. Το HL7 Hellas μπορεί να είναι ο φορέας που σε συνεργασία με το ΥπΥΚΑ να αναλάβει 
δράσεις τυποποίησης στο τομέα της διαλειτουργικότητας υπό την έννοια ενός 
δομημένου πλαισίου διαλειτουργικότητας (κωδικοποιήσεις, διαδικασίες, workflows, κλπ) 

7. Προτείνεται η υλοποίηση ομάδων εργασίας υπό την αιγίδα του HL7 Hellas τόσο σε 
τεχνικό επίπεδο όσο και διαχειριστικό επίπεδο (information management). 

8. Προτείνεται η δημιουργία Εθνικών Δηλώσεων Συμμόρφωσης προς τα πρότυπα (επί του 
προκειμένου κυρίως αφορά τα πρότυπα HL7 και DICOM) οι οποίες θα είναι αποδεκτές 
από την Αγορά και θα έχουν συμφωνηθεί κατόπιν διαβούλευσης 

9. Σχετικά με τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και την ανταλλαγή ιατρικών πληροφορικών 
μεταξύ μονάδων υγείας η διεθνής συνεργασία και η δημιουργία κοινών task forces μεταξύ 
των φορέων HL7, openEHR και CEN/TC251, δημιουργούν ένα ασφαλές και 
παγκοσμιοποιημένο πρότυπο στο οποίο θα πρέπει να συμμετέχει και η Ελλάδα 

10. Ενεργή συμμετοχή Ελλήνων εμπειρογνωμόνων στις διεθνείς προσπάθειες τυποποίησης 
(HL7, ISO/CEN, κλπ). Ήδη το HL7 Hellas κινείται σε αυτή τη κατεύθυνση με προτάσεις 
στη διεθνή κοινότητα στοχεύοντας στην ενσωμάτωση στα διεθνή πρότυπα των Ελληνικών 
εξειδικεύσεων όπου υπάρχουν. 

 

8.1.5 Αξιολογικές κρίσεις του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας (2007) 

8.1.5.1 Αιτίες αποτυχίας των έργων ΤΠΕ – Αδυναμίες - Κίνδυνοι 

• Πρόταξη   της τεχνολογίας έναντι των αναγκών 

• Μικρή  προσοχή σε θέματα οργανωτικής  προετοιμασίας 
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• Λάθη  στην οργάνωση εκπαιδευτικών διαδικασιών 

• Απουσία έγκαιρης ενημέρωσης και συμμετοχής χρηστών 

• Απουσία ρόλων / καταγραφής θετικών καθηκόντων (job description) και απουσία 
εξειδίκευσης  

• Κακή Διαχείριση προσδοκιών και αρνητισμού  

• Πολιτικές αποφάσεις  που δεν λαμβάνουν υπόψη την  πληροφορική ωριμότητα και τις 
δράσεις  σε εξέλιξη 

• έλλειψη πόρων, αδυναμίες αναδόχων, έλλειψη κωδικοποιήσεων 

• Η διαδικασία ανάθεσης έργων 

• Η έλλειψη προσωπικού των φορέων 

• Η έλλειψη των απαιτούμενων οριζόντιων υποδομών (κωδικοποιήσεις, κλπ) 

• Απειρία εμπλεκομένων 

• Έλλειψη στρατηγικής για την αποδοχή των έργων από τους τελικούς χρήστες 

• Υπάρχουν ελλείψεις και ιδιαίτερα στην εύρεση κοινής γλώσσας: τυποποίηση διαδικασιών 
και κωδικοποίηση της καθημερινής χρήσης διαδικασιών και διεργασιών 

• Δεν υπάρχει ενιαίο αποδεκτό λογιστικό σύστημα 

• δυσκολία διαμόρφωσης αναγκών πολιτών – ασφαλισμένων 

• Ευρήματα Επιθεωρήσεων 

• Μειωμένη ικανότητα διοίκησης της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας 

• Απόκλιση από δηλώσεις /παρουσία αυτών που θα χρησιμοποιήσουν 

• Αναποτελεσματική μέθοδος αποτίμησης κινδύνων και προόδου εργασιών 

• Πολυπλοκότητα Συμβάσεων 

• Μέτρια Δημοσιότητα 

• Στρέβλωση στόχων 

• Στασιμότητα προόδου – καθυστερήσεις στην έναρξη 

• Ισχνή συμμετοχή ΣΤΥ στην επιχειρησιακή μετάβαση 

• Αδιαφάνεια επιλογής χρηστών κλειδιά – Ρηχή συμμετοχή 

• Πρόβλημα στα ΚΥ (άγνοια, μικρόκοσμος, έλλειμμα εκπαίδευσης βασικών δεξιοτήτων, 
καχυποψία διοίκησης) 

• Αλλεπάλληλοι κύκλοι παρατηρήσεων, μη συστηματική βάση μηχανισμών αλλαγής 

• Σύνδεση υλοποίησης με επιχειρησιακούς στόχους 

• Κριτήρια επιλογής μελών ΕΠΠΕ 

• Αποσπασματικότητα 
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8.2 Μεθοδολογία υλοποίησης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί βασικό σημείο του προτεινόμενου μοντέλου αποτελεί, παρά την 
ολιστική προσέγγιση, η πεποίθηση του συγγραφέα ότι το μοντέλο αυτό δεν είναι δυνατόν να 
υλοποιηθεί ως ένα ενιαίο συνολικό έργο. Η προσέγγιση αυτή υλοποιήθηκε για λόγους 
διαδικαστικούς, διαγωνισμούς, και απλότητας διαδικασιών της γραφειοκρατίας του Γ’ ΚΠΣ από τα 
έργα των ΟΠΣΥ, ενώ τα προβλήματα που έχουν προκύψει έχουν ήδη αναλυθεί. Κατά συνέπεια η 
μόνη ρεαλιστική προσέγγιση είναι να διαμοιραστεί το συνολικό έργο σε υποέργα ή δράσεις που 
έχουν σαφή αρχή, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα, στη λογική του programme management ή του 
protofolio management. Στη λογική αυτή οδηγούμαστε στην τμηματική (incremental) 
υλοποίηση μια συνολικότερης ολιστικής αλλά και αναγκαίας στρατηγικής. Οι δράσεις και τα 
βήματα των programme management και του protofolio management είναι αναρτημέςνες στη 
ισοσελίδα του ΡΜΙ, www.pmi.org.  

8.2.1 Παράγοντες επιτυχίας 

Εκτός από τις προτάσεις που αναφερθήκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρατίθενται παρακάτω 
ορισμένοι  παράγοντες επιτυχίας. Και μερικοί παράγοντες προβληματισμού που έχουν εφαρμογή 
στο παρόν μοντέλο. 

8.2.1.1 Success factors 

Μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο για την πληροφορική στο φορέα 

Η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, αποτελεί μακρά και 
επίπονη διαδικασία για την επιτυχία της οποίας απαιτείται  σωστός προγραμματισμός και συνεχής 
αφιέρωση. Για το λόγο αυτό, το νοσοκομείο πρέπει να έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο και 
μακροχρόνιο επιχειρησιακό σχέδιο για την πληροφορική, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 
στόχους και προσδοκίες. Κατά συνέπεια, υπό αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή της πληροφορικής δεν 
θα αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, απλά για να καλύψει κάποιες πρόσκαιρες ανάγκες, αλλά  με 
τρόπο στρατηγικό και επιπλέον ως βασικό μέσο για τη βελτίωση του νοσοκομειακού φορέα. 

 

Ισχυρό τμήμα πληροφορικής 

Η κατάρτιση ενός μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της πληροφορική στο 
νοσοκομείο, αλλά κυρίως η υλοποίηση του σχεδίου αυτού, απαιτεί την παρουσία ειδικών στα 
πληροφοριακά συστήματα υγείας, αλλά και σε όλες τις σχετικές ειδικότητες (ασφάλεια 
συστημάτων, δίκτυα υπολογιστών, ποιότητα, κ.λ.π.). Για το λόγο αυτό το  τμήμα πληροφορικής 
του νοσοκομείου πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένο και να έχει την αντίστοιχη ισχύ και θέση 
στο οργανόγραμμα του οργανισμού.  

 

Βήμα – βήμα προσέγγιση στην εγκατάσταση συστημάτων  

Η εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής σε κάθε εργασιακό χώρο, επιφέρει μεταβολές στον τρόπο 
διεκπεραίωσης των καθημερινών εργασιών των χρηστών. Η αλλαγή αυτή δεν γίνεται πάντα 
αποδεκτή με ευκολία, ιδιαίτερα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους οι οποίοι κατά 
τεκμήριο είναι και οι λιγότερο εξοικειωμένοι στα υπολογιστικά συστήματα. Υπό την έννοια αυτή, 
ένα φιλόδοξο σχέδιο εισαγωγής ενός πλήρους και ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος 
είναι μάλλον απίθανο να στεφθεί από επιτυχία. Αντίθετα, μια προσέγγιση βήμα-βήμα, με πιο 
λογικούς και ρεαλιστικούς στόχους και με υποσυστήματα που θα ολοκληρωθούν σε 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

540 

προδιαγεγραμμένο χρονικό διάστημα, είναι πολύ πιο αποτελεσματική, δεδομένου ότι το 
προσωπικό θα έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του να προσαρμοστεί στις αλλαγές και να τις 
αφομοιώσει. Τα πρώτα μάλιστα βήματα πρέπει να εστιάζονται στην βελτίωση των υπαρχουσών 
διαδικασιών προς όφελος των χρηστών μειώνοντας ή διευκολύνοντας το έργο τους [5]. Μόνο αφού 
φανούν τα θετικά αποτελέσματα της πρώτης προσέγγισης, είναι δυνατόν να επιχειρούνται  ενέργειες 
αναδιοργάνωσης και επανασχεδιασμού των διαδικασιών ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του 
εγκατεστημένου συστήματος. 

 

Εκπαίδευση του προσωπικού 

Η αποδοχή του εγκατεστημένου συστήματος από τους χρήστες παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Πολλώ δε μάλλον όταν αναφέρεται κανείς στις 
ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο χώρο της υγείας. Για να μειωθούν λοιπόν οι αντιδράσεις των 
χρηστών στο μικρότερο δυνατό ποσοστό, πέρα από τις όποιες άλλες ενέργειες, πρέπει να 
εκπονηθεί ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο εκπαίδευσης. Το σχέδιο αυτό πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
του το επίπεδο εκπαίδευσης των διαφόρων κατηγοριών των εργαζομένων και τις ιδιαίτερες ανάγκες 
τους (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό). Πρέπει επίσης να αξιοποιεί συνδυασμό 
εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως η κλασική μέθοδος του αμφιθεάτρου, αλλά και η εκπαίδευση κατά 
τη διάρκεια της εργασίας (on the job training) και ακόμα πιο σύγχρονες μεθόδους όπως 
προγράμματα πολυμέσων τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν οποτεδήποτε από τους χρήστες. 
Παράλληλα είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός «γραφείου βοήθειας» (help desk), στο οποίο θα 
μπορεί να απευθύνεται κάθε χρήστης ανά πάσα στιγμή για την επίλυση του εκάστοτε προβλήματος 
που αντιμετωπίζει. 

 

Τυποποίηση 

Στον χώρο της υγείας και ειδικότερα στον χώρο των πληροφοριακών συστημάτων υγείας, υπάρχει 
ιδιαίτερη ανάγκη για τυποποίηση. Αρκετοί παροχείς υγείας (ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες), 
έχουν μηχανογραφήσει τις κυριότερες λειτουργίες τους. Η εικόνα όμως που παρουσιάζεται είναι 
αυτή των απομονωμένων τεχνολογικών νησίδων, λόγω του ότι δεν υφίσταται κατά κανόνα, 
επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων. Βασική αιτία για την έλλειψη επικοινωνίας και 
ολοκλήρωσης μεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων είναι η έλλειψη προτύπων. 

Ας εξετάσουμε την περίπτωση του ιατρικού φακέλου: Η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής 
ποιότητας, εξαρτάται εκτός των άλλων και από την πληρότητα του ιατρικού φακέλου ασθενούς 
(ΙΦΑ). Οι πληροφορίες του ΙΦΑ είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της διάγνωσης και της 
θεραπείας των ασθενών και η ύπαρξή τους βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προάγει την 
παραγωγικότητα. Σήμερα όμως, ο φάκελος του ασθενούς είναι κυρίως χειρόγραφος και τηρείται με 
τον παραδοσιακό τρόπο. Κατά συνέπεια ο φάκελος είναι αρκετές φορές δυσανάγνωστος, η 
διαδικασία ανεύρεσης αργή και συχνά παρατηρείται αδυναμία ανεύρεσής του εάν δεν αποθηκευτεί 
επιμελημένα. Στα πλαίσια αυτά και ενόσω ο χώρος της υγείας έχει σε μεγάλο βαθμό αποδεχτεί 
πληροφοριακά συστήματα για τις διοικητικο-οικονομικές υπηρεσίες, ελάχιστη πρόοδος έχει γίνει 
στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής για την υποστήριξη της παροχής υγείας. Η  
βασικότερη αιτία για αυτή την κατάσταση είναι η έλλειψη τυποποίησης για τον ηλεκτρονικό 
ιατρικό φάκελο ασθενούς. 

Το θέμα της τυποποίησης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά σε εθνικό 
επίπεδο από ένα φορέα ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την  υιοθέτηση, εξέλιξη και επιβολή 
προτύπων . 
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Ασφάλεια 

Η προοπτική για αποθήκευση ιατρικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή εγείρει την ανάγκη για 
αντιμετώπιση θεμάτων όπως είναι η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Πράγματι, 
παρότι η τεχνολογία πληροφορικής παρέχει τη δυνατότητα για περιορισμό στην πρόσβαση 
εμπιστευτικής πληροφορίας σε αυτούς που έχουν την εξουσιοδότηση και μόνο, παράλληλα, εισάγει 
μια σειρά από προβληματισμούς σε σχέση με την πραγματική ασφάλεια  των δεδομένων. Και δεν 
είναι μόνο τα δεδομένα και η δυνατότητα πρόσβασης η όχι σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες (ή 
μη), υπάρχει ένα σύνολο από θέματα που απασχολούν όπως: η καταγραφή κάθε αλλαγής στα 
συστήματα ώστε να αποκλείεται η κακόπιστη ή εκ των υστέρων «διόρθωση» δεδομένων, η 
εξασφάλιση της διατήρησης των δεδομένων από λάθους χειρισμούς ή αστοχία του υλικού, η 
εξασφάλιση από εξωτερικές επιθέσεις και πολλά  άλλα ανάλογα θέματα. 

Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των 
δεδομένων, πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο διαδικασιών και λειτουργιών που θα πρέπει να 
τηρείται πιστά και με την ανάλογη προσοχή. Παράλληλα πρέπει να οριστεί στο νοσοκομείο 
υπεύθυνος ασφάλειας, ο οποίος θα πιστοποιεί ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες και παράλληλα θα 
καθορίζει πρόσθετες, σε σχέση πάντα με τις απαιτήσεις των καιρών. Τέλος, είναι απαραίτητη η 
ορθή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών σε γενικά θέματα ασφάλειας, αλλά και στις 
διαδικασίες που διασφαλίζουν και επιτηρούν τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών 
δεδομένων. 

8.2.1.2 Risk Factors 

Τα παρακάτω προβλήματα έχουν αναφερθεί κατά κόρον στη βιβλιογραδία. (Α. Βαγγελάτος, Ι. 
Σαριβουγιούκας, 2002) 

Έλλειψη πληροφοριακής κουλτούρας 

Το φαινόμενο της αδιαφορίας έως και της άρνησης των χρηστών να χρησιμοποιήσουν το σύστημα, 
ιδιαίτερα το ΙΠΣΝ, παρατηρήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις στο πιλοτικό νοσοκομείο. Η 
μακροσκοπική έρευνα για τα αίτια του φαινομένου αυτού έδειξε ότι η εμφάνισή του είναι ανάλογη 
της πληροφοριακής ωριμότητας των χρηστών: εμφανίζεται με μικρότερη συχνότητα στο 
διοικητικό προσωπικό (κλασικό τομέα εφαρμογής της πληροφορικής, όπου υπήρχε ήδη και 
λειτουργούσε ΠΣ), και με μεγαλύτερη συχνότητα στο νοσηλευτικό και στο ιατρικό προσωπικό. 
Για να αρθεί αυτός ο ανασταλτικός παράγοντας πρέπει να  δημιουργηθεί μια  “κρίσιμη μάζα” 
αφενός χρηστών και αφετέρου στοιχείων και λειτουργιών στον υπολογιστή, ώστε η επιστροφή στο 
προηγούμενο (χειρόγραφο) σύστημα να θεωρείται αδιανόητη. 

 

Κινητοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων 

Η αναμενόμενη ωφέλεια από την λειτουργία και χρήση του πληροφοριακού συστήματος πρέπει να 
καταδειχτεί και να εκτιμηθεί από το προσωπικό και να ισχυροποιηθεί το ομαδικό πνεύμα 
εργασίας. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η αποτελεσματική λειτουργία του ΠΣ αποτελεί κοινή 
προσπάθεια του συνόλου του προσωπικού: όλοι πρέπει να συμβάλλουν και να είναι κοινωνοί των 
προβλημάτων που τυχόν εμφανίζονται στην προσπάθεια αυτή. Παράλληλα, για την αύξηση της 
αξιοπιστίας του ΠΣ πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η καταχώρηση των στοιχείων πρέπει να 
πραγματοποιείται στην πηγή της πληροφορίας.  

Αποτελεί διαπίστωση το γεγονός ότι σε κάθε εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος, κάποιο 
ποσοστό από τους  εμπλεκόμενους (υπαλλήλους - χρήστες) ενδιαφέρεται πιο έντονα και αποτελεί 
την πρωτοπορία και κινητήριο δύναμη της εγκατάστασης. Οι υπεύθυνοι (ανάδοχος, διοίκηση, 
κ.λ.π.), θα πρέπει να εντοπίσουν έγκαιρα τα άτομα αυτά σε κάθε οργανική μονάδα, να τους 
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κινητοποιήσουν και να τους αξιοποιήσουν στο έπακρο, ώστε να ξεπεραστούν κατά το δυνατόν 
γρηγορότερα και πιο ανώδυνα τα αρχικά προβλήματα προσαρμογής. 

Ταυτόχρονα, κατά το σχεδιασμό του εγχειρήματος πρέπει να είναι υπάρχει πρόβλεψη και η 
ανάλογη ευελιξία στην εύρεση κονδυλίων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή/ και 
βελτιώσεων - επεκτάσεων του συστήματος όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 

 

Ετήσια ανανέωση - αναβάθμιση συστημάτων  

Δεδομένης της συνεχούς εξέλιξης των υπολογιστικών συστημάτων, με συνέπεια  ταχύτατη 
απαξίωση αυτών, το νοσοκομείο πρέπει να έχει σε ετήσια βάση πρόγραμμα ανανέωσης ή/και 
αναβάθμισης του εξοπλισμού. 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις τόσο για την βελτίωση του λογισμικού εφαρμογών, όσο και κυρίως για 
τη βελτίωση του ενδιάμεσου χρήστη – υπολογιστή (user interface) πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο διαρκούς εξέτασης και παρακολούθησης. Τον τελευταίο καιρό έχουν επιτευχθεί 
μεγάλα βήματα προόδου σε τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης φωνής, υπολογιστών παλάμης, 
αλλά και άλλων βοηθητικών εργαλείων [8]. Τα συστήματα αυτά πρέπει να εξετάζονται ως προς την 
τεχνολογική ωριμότητά τους και να εντάσσονται στο νοσοκομειακό σύστημα ώστε αφενός μεν να 
βελτιώνεται η αποδοχή των χρηστών και αφετέρου να διευκολύνεται το έργο τους. 

  

Υποστήριξη της διοίκησης 

Με λίγες εξαιρέσεις, το ενδιαφέρον της διοίκησης των νοσοκομείων για την πληροφορική είναι 
σχετικά περιορισμένο. Είναι προφανές ότι εάν η ίδια η διοίκηση δεν είναι ευαισθητοποιημένη στις 
νέες τεχνολογίες, δεν θα καταφέρει να ευαισθητοποιήσει και να παρακινήσει τις υπηρεσίες του 
τομέα ευθύνης της, με συνέπεια τον σταδιακό εκφυλισμό της όλης προσπάθειας. Συνεπώς, η 
διοικητική αρχή του νοσοκομείου, με τη συνδρομή των στελεχών πληροφορικής που πιθανώς 
διαθέτει (ειδάλλως πρέπει να διερευνήσει τρόπους για να αποκτήσει) πρέπει να αποδείξει 
εμπράκτως την πρόθεσή της για την υποστήριξη της πληροφοριακής ανάπτυξης του νοσοκομείου. 

8.2.2 Ζητήματα Διαχείρισης έργου 

Μέσα από μια αρχική καταγραφή της Πληροφοριακής Υποδομής και των διοικητικών και 
οργανωτικών δοκών που υποστηρίζονται από αυτή προκύπτουν τα εξής στοιχεία : 

• Μικρή έκταση και ανομοιογένεια εφαρμογών (ποικιλία προγραμματιστικών διεπαφών και 
μηχανισμών – ροές εργασιών). 

• Περιορισμένο εύρος των υπολογιστικών εφαρμογών (περιορίζονται κύρια στην υποστήριξη 
των εσωτερικών διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών των Νοσοκομείων). 

• Έλλειψη διαδικασιών υποστήριξης της διοίκησης. 

• Έλλειψη διαδικασιών υποστήριξης της Ιατρικής Πράξης και της ποιότητας περίθαλψης 
(γραφειοκρατικές διαδικασίες που παρεμβάλλονται στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών 
υγείας, χειρόγραφο σύστημα τήρησης ιατρικού φακέλου που παρεμποδίζει τη 
συνεχιζόμενη φροντίδα του ατόμου καθώς και την ύπαρξη του ενιαίου φακέλου υγείας) - 
Αναγκαιότητα λειτουργίας ενός συστήματος με πελατοκεντρικό (στην προκειμένη 
περίπτωση «ασθενο-κεντρικό») χαρακτήρα. 

• Αδυναμία κεντρικής διαχείρισης διοικητικό – οικονομικών αλλά και ιατρικών δεδομένων 
και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων με σκοπό την εγχάραξη ενιαίας πολιτικής. 
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Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η επιλογή μια μεθόδου παρακολούθησης υλοποίησης έργου ή 
σειράς έργων. Όπως είναι οι ΡΜΙ, PRINCE,κλπ. 

8.3 Ανάλυση κινδύνου 

8.3.1 Μεθοδολογία Risk Assessment 

Ο Κίνδυνος Έργου είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή κατάσταση που, εφόσον επέλθει, έχει θετική ή 
αρνητική επίπτωση σε έναν στόχο του Έργου. Ένας κίνδυνος έχει αιτία και, εφόσον επέλθει, 
συνέπειες. Προκειμένου να μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες και οι συνέπειες των θετικών για τους 
στόχους του Έργου συμβάντων και να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες και οι συνέπειες των 
δυσμενών συμβάντων, πρέπει σε κάθε Έργο να σχεδιάζονται και να εγκαθίστανται διαδικασίες 
διαχείρισης κινδύνων.    

Κατά τη Φάση Έναρξης Έργου, πρέπει να εντοπίζονται οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν το Έργο και να καταχωρούνται τα χαρακτηριστικά τους στο Μητρώο Καταγραφής 
Κινδύνων Έργου (Risk Log). Το Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων Έργου είναι ένα έγγραφο που 
πρέπει να δημιουργείται κατά την εκπόνηση του Τεχνικού Δελτίου Έργου και να βελτιώνεται κατά 
τις επόμενες φάσεις του Κύκλου Διαχείρισης Έργου. Το Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων Έργου 
αποτελεί εργαλείο ελέγχου για τον Υπεύθυνο Συντονιστή, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης 
επισκόπησης των κύριων κινδύνων που αντιμετωπίζει το Έργο, παρακολούθησης των 
δραστηριοτήτων που θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα και των ατόμων που είναι υπεύθυνα για αυτές.   

Ο εντοπισμός κινδύνων είναι μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται και 
καταχωρούνται στο Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων Έργου κατά την εκπόνηση του Τεχνικού 
Δελτίου Έργου είναι προφανείς, και συνήθως αναφέρονται στη διαθεσιμότητα πόρων, σε επικείμενη 
ή αμφιλεγόμενη νομοθεσία, σε εξαρτήσεις από άλλα Έργα και τα αποτελέσματά τους. Ο 
κατάλογος των κινδύνων αυτών θα πρέπει να βελτιώνεται κατά τη Φάση Προγραμματισμού, όταν 
παράγεται το Σχέδιο Έργου. Γενικά, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για ενδεχόμενους νέους 
κινδύνους κάθε φορά που διεξάγεται επισκόπηση του Μητρώου Καταγραφής Κινδύνων 
Έργου, τουλάχιστον στο τέλος κάθε φάσης. Η Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου έχει την ευθύνη 
του συνεχούς ελέγχου εξωτερικών συμβάντων για εξωτερικούς κινδύνους.     

Εντοπισμός Κινδύνων 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τεχνικές προς χρήση για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων κατά τη 
Φάση Έναρξης Έργου: 

 Διεξαγωγή δομημένης επισκόπησης του Εγγράφου της Έκθεσης Επιχειρησιακής 
Σκοπιμότητας Έργου, καθώς και της προσέγγισης Έργου όπως αυτή καταγράφεται στο 
Τεχνικό Δελτίο Έργου. 

 Παραγωγή ιδεών (brainstorming). Η ομάδα σχεδιασμού Έργου πραγματοποιεί συνήθως 
συνάντηση παραγωγής ιδεών (brainstorming), αν και η τεχνική αυτή μπορεί επίσης να 
εφαρμοστεί από ομάδα εμπειρογνωμόνων που αντιπροσωπεύουν πολλαπλές ειδικότητες. 
Με επικεφαλής ένα πρόσωπο που παίζει το ρόλο του συντονιστή, τα πρόσωπα αυτά 
παράγουν ιδέες για πιθανούς κινδύνους για το Έργο. 

 Είναι δυνατός ο εντοπισμός κινδύνων μέσω συνεντεύξεων με πεπειραμένους Υπεύθυνους 
Συντονιστές ή ειδικών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αρχικά προσδιορίζονται τα 
κατάλληλα άτομα, στη συνέχεια η ομάδα σχεδιασμού τα ενημερώνει για το Έργο και οι 
ερωτώμενοι προσδιορίζουν κινδύνους με βάση την εμπειρία τους. 

 Η ομάδα σχεδιασμού χρησιμοποιεί ως οδηγό μία σχεδόν τυποποιημένη κατάσταση 
ελέγχου (checklist) για πιθανούς κινδύνους, που συνήθως καταρτίζεται με βάση ιστορικές 
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πληροφορίες και συσσωρευμένες γνώσεις από την υλοποίηση έργων διαφόρων κλιμάκων 
και τύπων. Καθώς είναι αδύνατη η σύνταξη εξαντλητικού καταλόγου κινδύνων, θα πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα για τη διερεύνηση περιπτώσεων που δεν περιλαμβάνονται στην 
τυποποιημένη κατάσταση ελέγχου (checklist), εφόσον φαίνονται σχετικές με το 
συγκεκριμένο έργο.  

Η Κατάσταση Ελέγχου (checklist) που παρουσιάζεται στη συνέχεια έχει καταρτιστεί για τη 
Μεθοδολογία PRINCE2 και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία για τον 
προσδιορισμό των κύριων (τομέων) κινδύνων για Έργα αντίστοιχα των ΟΠΣΥ.  

Πίνακας 77 Εντοπισμός κινδύνων 

Στρατηγικοί/ Εμπορικοί κίνδυνοι  

Μειωμένη απόδοση σε σχέση με τις προδιαγραφές    

Μειωμένη απόδοση της διαχείρισης του Έργου έναντι των προσδοκιών    

Χρεοκοπία Αναδόχων   

Αφερεγγυότητα Πηγής Χρηματοδότησης (ισχύει μόνο σε περίπτωση συμμετοχής του Ιδιωτικού τομέα στη 
χρηματοδότηση)  

  

Αδυναμία οικονομικών φορέων να ικανοποιήσουν συμβατικές δεσμεύσεις, π.χ. ως προς ποιότητα, ποσότητα, 
χρονικά πλαίσια ή έκθεση των ιδίων σε κίνδυνο  

  

Ανεπαρκή κεφαλαιακά έσοδα   

Διακυμάνσεις αγοράς   

Απάτη/ κλοπή   

Αδυναμία συμπράξεων να υλοποιήσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα    

Μη ασφαλίσιμη κατάσταση (ή το κόστος ασφάλισης υπερσκελίζει το όφελος)    

Έλλειψη διαθεσιμότητας κεφαλαιουχικών επενδύσεων    

Οικονομικοί/ χρηματοοικονομικοί/ αγοράς  

Διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών    

Αστάθεια επιτοκίων    

Πληθωρισμός    

Ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης   

Οι εξελίξεις στην αγορά θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα σχέδια    

Νομικοί και κανονιστικοί  

Νέα ή τροποποιημένη νομοθεσία μπορεί να καθιστά άκυρες υποθέσεις εργασίας στις οποίες βασίζεται η 
δραστηριότητα  

  

Αδυναμία εξασφάλισης της κατάλληλης έγκρισης, π.χ. πολεοδομική έγκριση    

Μη προβλεφθείσα συμπερίληψη ενδεχόμενων υποχρεώσεων (contingent liabilities)    

Αδυναμία επίτευξης ικανοποιητικών συμβατικών ρυθμίσεων    

Μη αναμενόμενοι εποπτικοί έλεγχοι ή απαιτήσεις αδειοδότησης     

Αλλαγές στη φορολογική δομή    

Οργανωτικοί/ Διαχειριστικοί/ Ανθρωπίνου παράγοντα  

Ανικανότητα διαχείρισης    

Ανεπαρκείς εταιρικές πολιτικές   

Ανεπαρκής υιοθέτηση πρακτικών διαχείρισης   
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Ανεπαρκής ηγεσία   

Βασικό προσωπικό χωρίς επαρκείς αρμοδιότητες για την εκπλήρωση των ρόλων του    

Βασικό προσωπικό χωρίς επαρκή χρόνο για ενασχόληση με το Έργο, εξαιτίας μεγάλου φόρτου εργασίας    

Ανεπαρκείς διαδικασίες επιλογής προσωπικού    

Ασάφεια ρόλων και αρμοδιοτήτων   

Επενδεδυμένα συμφέροντα προκαλούν συγκρούσεις και θέτουν σε κίνδυνο τους συνολικούς στόχους     

Αδικαιολόγητη προτεραιότητα δίνεται σε συμφέροντα ομάδας    

Αναποφασιστικότητα ή αστοχία στη λήψη αποφάσεων    

Απουσία λειτουργικής υποστήριξης     

Ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες    

Περιορισμοί σχετικοί με θέματα υγείας και ασφάλειας    

Πολιτικοί  

Αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής (σε εθνικά ή διεθνή θέματα)   

Αλλαγή κυβέρνησης    

Πόλεμος ή ταραχές    

Δυσμενής κοινή γνώμη/ παρέμβαση από ΜΜΕ    

Περιβαλλοντικοί  

Φυσικές καταστροφές    

Καταιγίδες, πλημμύρες, θεομηνίες   

Συμβάντα ρύπανσης    

Προβλήματα μεταφορών, περιλαμβανομένων συγκρούσεων αεροσκαφών/ οχημάτων    

Διατάραξη οικοσυστήματος (χλωρίδας, πανίδας)    

Τεχνικοί/ Λειτουργικοί/ Υποδομής  

Ανεπαρκής σχεδιασμός    

Επαγγελματική αμέλεια   

Ανθρώπινο λάθος/ ανικανότητα   

Βλάβη στην υποδομή    

Διάρκεια ωφέλιμης ζωής μικρότερη της αναμενόμενης   

Υπολειμματική αξία περιουσιακών στοιχείων χαμηλότερη της αναμενόμενης    

Αυξημένα κόστη αποσυναρμολόγησης/ θέσης εκτός λειτουργίας     

Η ασφάλεια τίθεται σε κίνδυνο    

Σφάλμα στη λειτουργία    

Προβλήματα υπολειπόμενης συντήρησης     

«Ολίσθηση» του αντικειμένου του έργου   

Ασαφείς προσδοκίες    

Παραβιάσεις ασφάλειας/ ασφάλειας πληροφοριών    

Απουσία ή ανεπάρκεια επιχειρησιακής συνέχειας    
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Αξιολόγηση Κινδύνων  

 Αξιολόγηση κινδύνων είναι η διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων και της 
πιθανότητας επέλευσης των εντοπισθέντων κινδύνων.    

 Πιθανότητα Κινδύνου είναι η πιθανότητα να επέλθει ένας κίνδυνος. Επίπτωση του 
κινδύνου είναι η επίδραση σε στοιχεία του Έργου σε περίπτωση που αυτός επέλθει. Για 
παράδειγμα, είναι σχετικά απίθανο να συμβεί σημαντική ζημιά σε ένα κτίριο (χαμηλή 
πιθανότητα), ωστόσο αν συνέβαινε θα είχε τεράστια επίπτωση στην επιχειρησιακή 
συνέχεια. Αντίθετα, είναι αρκετά πιθανό να συμβαίνουν περιστασιακές βλάβες του 
συστήματος προσωπικών Η/Υ (υψηλή πιθανότητα), συνήθως όμως αυτές δεν έχουν 
μεγάλη επίπτωση στις εργασίες.      

Η επίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:  

 Αντικείμενο 

 Χρονοδιάγραμμα 

 Ποιότητα παραδοτέων  

 Όφελος 
 Άτομα/ πόροι 

Όταν εξετάζεται η πιθανότητα ενός κινδύνου, ένα πρόσθετο ζήτημα είναι το πότε θα μπορούσε να 
επέλθει ο κίνδυνος. Ορισμένοι κίνδυνοι προβλέπεται να επέλθουν μετά από μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα σε σχέση με άλλους, επομένως πρέπει να δίνεται προσοχή στους πιο άμεσους από 
αυτούς.    

Για να ενισχύεται η «ορατότητα» των κινδύνων και να βοηθείται η διαδικασία λήψης διοικητικών 
αποφάσεων, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της μήτρας αξιολόγησης πιθανότητας/ επίπτωσης 
κινδύνων (ή Προφίλ Κινδύνων [Risk Profile] – όπως αποκαλείται στη Μεθοδολογία 
PRINCE2). Πρόκειται για μία γραφική αναπαράσταση των πληροφοριών που συνήθως 
περιέχονται στα Μητρώα Καταγραφής Κινδύνων Έργου. Στο παρακάτω Σχήμα, παρουσιάζεται το 
παράδειγμα μίας συμπληρωμένης Μήτρας Αξιολόγησης Κινδύνων (Risk Rating Matrix).    

Ο οριζόντιος άξονας απεικονίζει την επίπτωση του κινδύνου και η κλίμακά του αναπαριστά τη 
σοβαρότητα της επίπτωσής του στο Έργο. Η σοβαρότητα της επίπτωσης μπορεί να εκφράζεται σε 
τακτικές ή απόλυτες τιμές, ανάλογα με την προσέγγιση του οργανισμού που πραγματοποιεί την 
ανάλυση. Οι κλίμακες τακτικών τιμών αποτελούνται απλώς από ιεραρχικά καταταγμένες τιμές, 
όπως π.χ. πολύ χαμηλός, χαμηλός, μέτριος, υψηλός και πολύ υψηλός. Οι κλίμακες απόλυτων τιμών 
δίνουν αριθμητικές τιμές στο βαθμό επίπτωσης.  Οι τιμές αυτές μπορεί να είναι γραμμικές ή μη 
γραμμικές (π.χ. 0,1 – 0,3 – 0,5 – 0,7 – 0,9). Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν ως σκοπό την απόδοση 
μίας σχετικής τιμής στο βαθμό επίπτωσης του κινδύνου, αν ο κίνδυνος αυτός επέλθει. Οι κλίμακες 
τακτικών τιμών χρησιμοποιούνται ωστόσο περισσότερο.  

Ο κάθετος άξονας απεικονίζει την πιθανότητα του κινδύνου. Η αξιολόγηση της πιθανότητας του 
κινδύνου μπορεί να είναι δύσκολη και ενδεχομένως να απαιτείται η ειδική εμπειρία ατόμων που 
έχουν διαχειριστεί παρόμοια Έργα στο παρελθόν. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μία τακτική 
κλίμακα που απεικονίζει τις σχετικές τιμές πιθανότητας ως: πολύ χαμηλή (= σχεδόν απίθανο), 
χαμηλή, μέτρια, υψηλή, πολύ υψηλή (= σχεδόν βέβαιο). Εναλλακτικά, συγκεκριμένες πιθανότητες 
θα μπορούσαν να απεικονιστούν με χρήση μίας γενικής κλίμακας όπως π.χ. 0,1 – 0,3 – 0,5 – 0, 7 – 
0,9. 

Η παχιά μαύρη γραμμή απεικονίζει τη «γραμμή ανοχής κινδύνου» (“risk tolerance line”). 
Τη γραμμή αυτή ορίζουν για ένα συγκεκριμένο Έργο το Επιτελικό Στέλεχος και ο Υπεύθυνος 
Συντονιστής, και δείχνει το μέγεθος κινδύνου που είναι προετοιμασμένη να αναλάβει η 
Καθοδηγητική Επιτροπή Έργου. Μπορεί να είναι προετοιμασμένη να αναλάβει σχετικά μεγάλο 
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κίνδυνο σε ορισμένους τομείς και μηδενικό σε άλλους, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του Έργου, 
καθώς και ανάλογα με τη γενική πολιτική του οργανισμού όσον αφορά στην ανοχή κινδύνου. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ Έργου, η Καθοδηγητική 
Επιτροπή Έργου μπορεί να δέχεται πολύ μικρή ανοχή χρηματοοικονομικού κινδύνου, αλλά 
μεγαλύτερη ανοχή κινδύνου πολιτικών αλλαγών. Κατά τον ορισμό της γραμμής ανοχής κινδύνου, 
είναι σημαντικό να βρεθεί η βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στην αποδοχή της επέλευσης ενός 
κινδύνου και στο κόστος περιορισμού του κινδύνου αυτού. Σε κάθε περίπτωση, η γραμμή ανοχής 
κινδύνου θα πρέπει να αντικατοπτρίζει όχι μόνο την αποδοχή ή μη μεμονωμένων (συγκεκριμένων) 
κινδύνων, αλλά και τη γενική ανοχή του οργανισμού σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους.      

Οι κίνδυνοι με υψηλή πιθανότητα και υψηλό βαθμό επίπτωσης τοποθετούνται επάνω και δεξιά από 
τη «γραμμή ανοχής κινδύνου» και συνήθως απαιτούν πιο ενδελεχή εξέταση και μια πιο 
«επιθετική» και επίσημη διαχείριση (aggressive formal risk management).  

Πίνακας 78 Μήτρα Αξιολόγησης Κινδύνων 

Πιθανότητα      

Πολύ Υψηλή      

Υψηλή  2* 4*   

Μέτρια 1*  3* 5*  

Χαμηλή      

Πολύ Χαμηλή      

Κίνδυνος Πολύ 
Χαμηλός Χαμηλός Μέτριος Υψηλός Πολύ Υψηλός 

Οι αριθμοί στα στοιχεία (κελιά) του πίνακα αντιπροσωπεύουν τους κωδικούς  αριθμούς των προσδιορισμένων κινδύνων συγκεκριμένου 
Έργου.  

 

 

8.3.2 Disaster Recovery  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός προστασίας των δεδομένων ενός ΟΠΣΥ, 
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο μια σειρά μελετών και αναγκαίων παραδοτέων οι οποίες είναι: 

• Αποτίμηση Επικινδυνότητας και Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας (Risk Assessment and 
Security Plan Development)  

• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας (Data Protection and Privacy)  

• Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας (Security Safeguards-Countermeasures)  

• Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster Recovery Plan-Contigency Plan)  

 

Εν συντομία περιγράφονται συνοπτικά οι παραπάνω ενότητες. 

1. Αποτίμηση Eπικινδυνότητας και Ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας 

Η ανάλυση και αποτίμηση επικινδυνότητας στηρίζεται στην εκτίμηση των απειλών (threats) που 
υφίσταται ένα ΠΣ ή μια εγκατάσταση, των ευπαθειών (vulnerabilities) του ΠΣ ή της εγκατάστασης 
αυτής, καθώς και των επιπτώσεων και των συνεπειών που θα υποστεί το σύστημα ή η εγκατάσταση 
σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης της ασφάλειας. Το αποτέλεσμα της αποτίμησης 
επικινδυνότητας είναι ένα οργανωμένο σύνολο τεχνικο-οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που πρέπει 
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να ληφθούν, ώστε το πληροφοριακό σύστημα ή η εγκατάσταση να προστατεύεται επαρκώς. Η 
αποτίμηση επικινδυνότητας αποτελεί το θεμέλιο λίθο στον οποίο στηρίζεται η ενσωμάτωση 
λειτουργιών ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε ένα ΠΣ ή μια εγκατάσταση. Αποτελεί, επίσης, ένα 
αποτελεσματικό μέσο κατανόησης (“gain the understanding”) των θεμάτων ασφάλειας. 

2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας  

Τα ΠΣ που επεξεργάζονται προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πρέπει να 
εναρμονίζονται με τις επιταγές του ισχύοντος σχετικού κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου (π.χ. 
Νόμος 2472/97, Νόμος 2774/99). Έτσι, πρέπει να προηγούνται συγκεκριμένες ενέργειες που 
έχουν καθοριστεί από το Νόμο (π.χ. αναγγελία επεξεργασίας, άδεια λειτουργίας/διασύνδεσης 
αρχείου/ων ευαίσθητων δεδομένων κλπ.). Επειδή η επεξεργασία περιλαμβάνει και ευαίσθητα 
δεδομένα, τότε της επεξεργασίας αυτής πρέπει να έχει, κατ’ ανάγκην, προηγηθεί αποτίμηση 
επικινδυνότητας του ΠΣ (άρ. 10, παρ. 3, Ν. 2472/97). 

3. Τεχνικά Μέτρα Ασφάλειας 

Η αποτίμηση της επικινδυνότητας ενός ΠΣ ή μιας εγκατάστασης καταλήγει στην περιγραφή των 
τεχνικών, οργανωτικών και διοικητικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την επαρκή προστασία 
του ΠΣ ή της εγκατάστασης. Η ενότητα εργασίας αυτή αποσκοπεί στην υλοποίηση των τεχνικών 
μόνο μέτρων (το πλήθος των οποίων ενδέχεται να ανέρχεται σε δεκάδες), δεδομένου ότι τα 
οργανωτικό-διοικητικά μέτρα - στο σύνολό τους - πρέπει να υλοποιηθούν από τα αρμόδια στελέχη 
της ΥΠΕ. 

4. Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή (DRP) 

Τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την ασφάλεια του ΠΣ ή της εγκατάστασης 
ενίοτε, τέλος, περιλαμβάνουν σύσταση εκπόνησης Σχεδίου Ανάκαμψης από Καταστροφή (Disaster 
Recovery Plan, DRP), μαζί με τις βασικές παραμέτρους του. Το DRP αφορά τη συνέχιση της 
λειτουργίας του ΠΣ ή της εγκατάστασης - και όχι του Φορέα συνολικά - ειδικά και μόνο μετά από 
κάποια συγκεκριμένη καταστροφή (π.χ. σεισμός, φωτιά κλπ.) που εκτιμάται ότι μπορεί να έχει 
σοβαρές επιπτώσεις για το Φορέα. 

 

8.3.2.1 Μεθοδολογία σχεδίου ανάκαμψης 

Η συνήθης μεθοδολογία περιλαμβάνει μία σειρά από ενότητες που αποτελούν τα απαραίτητα 
βήματα για τη σύσταση ενός σχεδίου ανάκαμψης για τον περιορισμό των ζημιών των 
πληροφοριακών συστημάτων σε περίπτωση αναπότρεπτων γεγονότων, δηλαδή μιας πιθανής 
(μερικής ή ολικής) καταστροφής, με σκοπό την ομαλή λειτουργία των επιχειρησιακών ή οργανικών 
δραστηριοτήτων του οργανισμού.  

Αυτές οι ενότητες είναι οι εξής: 

 Ανάλυση των κινδύνων (Risk Analysis)  

 Ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων (Business Impact Analysis) 

 Ανάλυση περιβάλλοντος των πληροφοριακών συστημάτων (I/T Environment Analysis) 

 Στρατηγική και λύσεις αποκατάστασης (Recovery Strategy & Solutions) 

 Σύνταξη σχεδίου ανάκαμψης (Disaster Recovery Plan) 
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8.4 Το σημείο κλειδί: οι χρήστες 

 

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας ΜΥ αποτελείται από διαφορετικές ομάδες, τόσο από την σκοπιά της 
ιεραρχικής-λειτουργικής κατηγοριοποίησης τους όσο και την σκοπιά των καθημερινών 
καθηκόντων που πρέπει να εκπληρώσουν.  Μία πρόχειρη, ουσιαστική ωστόσο, κατηγοριοποίηση 
που απαντάται στις περισσότερες μονάδες υγείας είναι η εξής: 

 Διοίκηση 

 Διοικητικό προσωπικό 

 Ιατρικό προσωπικό 

 Νοσηλευτικό προσωπικό 

Η καθημερινή λειτουργία της ΜΥ απαιτεί τη δυναμική αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω 
ομάδων μεταξύ τους και τη συνεργασία τους με αντίστοιχες ομάδες άλλων μονάδων.  

Σε περιπτώσεις όπου το επιθυμητό επίπεδο οργάνωσης δεν έχει ακόμα επιτευχθεί ο φόρτος 
εργασίας είναι σημαντικός για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων (λόγω χρονοβόρων διαδικασιών, 
εκκρεμοτήτων, ελλείψεων, κ.ο.κ).  Καθώς οι εκκρεμότητες συσσωρεύονται και οι εργασίες που 
πρέπει να ολοκληρωθούν είναι πολλές, η όποια οργανωτική αλλαγή δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτη.   
Έχει επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο οργάνωσης στη μονάδα σας; 

Εάν δεν έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία, οι εργαζόμενοι αντιστέκονται σχεδόν πάντα σε 
επικείμενες αλλαγές.  Ακόμα και η αυτοματοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών που θα 
διευκολύνουν την εργασία του προσωπικού ενδέχεται να απορριφθεί εάν οι εργαζόμενοι δεν 
ενημερωθούν σωστά ώστε να κατανοήσουν τα αναμενόμενα οφέλη.  Οι λόγοι αντίστασης ενδέχεται 
να ποικίλλουν από εργαζόμενο σε εργαζόμενο, συνοψίζονται όμως ως εξής: 

 Φόβος για την αλλαγή 

 Προσκόλληση στις γνώριμες διαδικασίες 

 Αρνητική / επιφυλακτική στάση απέναντι στις νέες τεχνολογίες 

 Μη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες 

Επιπλέον, λόγω φόρτου εργασίας, οι εργαζόμενοι πολλές φορές αντιμετωπίζουν αρνητικά ακόμα 
και τη διαδικασία εκπαίδευσης, εάν αυτή απαιτεί διάθεση περαιτέρω χρόνου από μέρους τους. 

8.4.1 Αποδοχή χρηστών 

Θα πρέπει λοιπόν να σχεδιαστεί πλάνο παρακίνησης των συμμετεχόντων, βάσει των ιδιαίτερων 
αναγκών της εκάστοτε ομάδας χρηστών.  Βασικές αρχές επίτευξης ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι 
οι εξής: 

Βήμα 1ο: Ενημέρωση 

Η αποτελεσματική υλοποίηση δικτυακών υπηρεσιών στα νοσοκομεία προϋποθέτει την ενεργό 
συμμετοχή και εναρμόνιση όλων των εμπλεκομένων στις νέες διαδικασίες. Οι αρχικοί χρήστες των 
νέων διαδικασιών υποστηριζόμενων από πληροφοριακά συστήματα θα δώσουν το πρώτο στίγμα 
επιτυχούς εναρμόνισης των ηλεκτρονικών διαδικασιών στην καθημερινή λειτουργία της ΜΥ.   

Συνεπώς, θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν τις νέες πρακτικές, 
αλλά κυρίως να παρακινηθούν κατάλληλα ώστε να συμμετέχουν ενεργά και εποικοδομητικά, 
συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των συνολικών στόχων ικανοποίησης των τελικών αποδεκτών των 
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υπηρεσιών (πολίτες / ασθενείς) και αποτελεσματικής λειτουργικότητας των επιμέρους μονάδων της 
ΜΥ.   

Θα πρέπει λοιπόν να προσδιοριστούν οι διάφορες ομάδες χρηστών, να μελετηθούν οι δυνατότητές 
τους και να ενταχθεί στον γενικότερο σχεδιασμό, πλάνο για την παρακίνηση τους ώστε να 
συμμετάσχουν ενεργά και ουσιαστικά στην εφαρμογή των δικτυακών υπηρεσιών. 

Η διοίκηση θα πρέπει πριν από την εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών διαδικασιών να λάβει υπ’ όψη  
της  κυρίως τον ανθρώπινο παράγοντα, πέρα από την υλικοτεχνική υποδομή και την τεχνολογική 
λύση. Η διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των εργαζομένων είναι αναγκαία συνθήκη για την 
επίτευξη πρωτογενών και δευτερογενών στόχων, που κυμαίνονται από την ικανοποίηση των 
πολιτών / ασθενών έως τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της 
παραγωγικότητας.    

Οι χρήστες θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώνονται για τις επερχόμενες αλλαγές, ώστε να υπάρχει 
κατάλληλος χρόνος για  επίλυση αποριών και εξοικείωση τους με την ‘ιδέα’ της νέας 
πραγματικότητας για να μη νιώθουν ότι απειλούνται.   
Καλό θα ήταν επίσης, να επιλεγούν σε συνεργασία με τους ιθύνοντες του κάθε τμήματος  άτομα με 
έφεση και ενδιαφέρον, τα οποία αφ’ ενός θα προσαρμοστούν ευκολότερα στο νέο περιβάλλον και 
αφ’ ετέρου θα λειτουργήσουν ως υποκινητές για τους συναδέλφους τους (‘το καλό παράδειγμα’)   

 

Βήμα 2ο: Εκπαίδευση χρηστών 

Όλοι οι εργαζόμενοι – χρήστες των νέων υπηρεσιών (διοικητικό – νοσηλευτικό – επιστημονικό 
προσωπικό) θα πρέπει να λάβουν εκπαίδευση ώστε να κατανοήσουν τις νέες διαδικασίες.  Στα 
πλαίσια της εκπαίδευσης-κατάρτισής τους οι δυνατότητες των νέων εργαλείων και η 
λειτουργικότητα των συστημάτων θα πρέπει να μεταδοθούν με απλά λόγια, ώστε να γίνουν 
κατανοητά από όλα τα επίπεδα χρηστών.   

Η εκπαίδευση των χρηστών θα πρέπει να γίνεται ανά ομάδες, βάσει του βαθμού εξοικείωσής τους 
και των γνώσεων τους.  

 

 Βήμα 3ο: Παρακίνηση Χρηστών  

Είναι καλό να δοθούν στους εργαζόμενους «απτά» κίνητρα, τα οποία θα συμβάλλουν ακόμα 
περισσότερο στην ενεργό συμμετοχή τους στην ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών του 
νοσοκομείου, εφόσον είναι δυνατό. Σε αυτά συγκαταλέγεται και η διατήρηση τυχόν εφαρμογών, 
ήδη ενσωματωμένων στις καθημερινές λειτουργίες της εκάστοτε μονάδας υγείας, με τις οποίες οι 
χρήστες είναι εξοικειωμένοι.  Περαιτέρω παρακινητικά κίνητρα θα πρέπει επίσης να δοθούν στους 
εργαζομένους και να περιλαμβάνουν ελάττωση αντικειμένου (φόρτου) εργασίας, βελτίωση 
συνθηκών εργασίας αλλά και οικονομικά οφέλη (π.χ. με τη μορφή εκπαιδευτικής αμοιβής).  

 

Βήμα 4ο: Περαιτέρω εσωτερική οργάνωση  

Ανάλογα με την εκάστοτε τεχνική λύση που θα υιοθετήσετε, ενδέχεται να προκύψει η ανάγκη 
αναδιοργάνωσης για να υποστηριχτούν αρτιότερα οι νέες διαδικασίες.  Η συγκρότηση νέων 
τμημάτων είναι ένα βήμα για την ταχύτερη εκπλήρωση των στόχων ηλεκτρονικοποίησης των 
διαδικασιών μιας ΜΥ   

Η εσωτερική αναδιοργάνωση και ο άρτιος υλικοτεχνικός εξοπλισμός εμπεριέχονται βέβαια στο 
στάδιο του σχεδιασμού.  Θα πρέπει, όμως, να εξετάζεται η πλήρωση των αρχικών στόχων σε 
συνάρτηση με το βαθμό αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.   
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Βήμα 5ο: Συνεχής Μέριμνα 

Είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση κατά τα μεταβατικά στάδια υιοθέτησης νέων 
πρακτικών, καθώς και η άμεση επίλυση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν.  Θα 
πρέπει, λοιπόν, να προβλεφθεί η ύπαρξη ειδικής ομάδας (για παράδειγμα το προσωπικό του 
τμήματος πληροφορικής, εφόσον υπάρχει διακριτή μονάδα στη ΜΥ) η οποία θα είναι διαθέσιμη, 
ώστε να διευκολύνει και να υποστηρίζει (π.χ. εκπαίδευση στην πράξη) το προσωπικό συνεχώς για 
ικανό διάστημα για να μη δυσχεραίνεται η καθημερινή λειτουργία των διαφόρων τμημάτων, αλλά 
και να μην επιβαρύνεται ο εργασιακός φόρτος. 

Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την υποστήριξη από τα ανώτερα κλιμάκια, ώστε να πληρούνται 
όλες οι αρχικές προϋποθέσεις που θα συμβάλλουν στη διευκόλυνση του προσωπικού κατά το 
μεταβατικό στάδιο ολοκλήρωσης των αλλαγών.  Η υποστήριξη θα πρέπει να είναι συνεχής (όχι 
μόνο στην αρχή) και να εμπεριέχει τόσο παροχή βοήθειας για την επίλυση τεχνικών δυσκολιών 
όσο και ενθάρρυνση των χρηστών για να συμμετάσχουν ενεργά στις νέες διαδικασίες.  Επίσης, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη  η διαφορετικότητα των χρηστών (λόγω μορφωτικού επιπέδου, 
κοινωνικού υπόβαθρου και προδιάθεσης απέναντι στην αλλαγή). 

Η εναρμόνιση των δικτυακών υπηρεσιών στην καθημερινή λειτουργία μιας μονάδας υγείας απαιτεί 
σχεδιασμό και αποφασιστικότητα από την πλευρά της διοίκησης καθ’ όλα τα στάδια υλοποίησης.   

8.4.2 Συνεχής διαβούλευση - e-health forum  

8.4.2.1 Κεντρική Ιδέα 

Προτείνεται η δημιουργία Φορέα διαρκούς διαβούλευσης και αμφίδρομης επικοινωνίας της 
Πολιτείας με την αγορά ιατρικής πληροφορικής, τους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στην 
ηλεκτρονική υγεία, τις μονάδες υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, τους επαγγελματίες υγείας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης και την ακαδημαϊκή κοινότητα με σκοπό την παραγωγή προτάσεων, 
θέσεων και προτύπων για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην 
επίτευξη των στόχων του συστήματος υγείας και στην ανάπτυξη υποδομών και διαδικασιών για την 
διασύνδεση πολιτών, γιατρών και Πολιτείας στην Ελλάδα με βάση τους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς 
στόχους της ηλεκτρονικής υγείας (e-health). Ο φορέας αυτός έχει ως σκοπό την υλοποίηση 
δράσεων και προτάσεων των οποίων η υιοθέτηση θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση και την επιτυχία 
της ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα 

Ο Φορέας θα έχει ως αποστολή να συνθέσει: 

 Τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, επιζητώντας την συμμετοχή στις εργασίες του φορέα, 
ερευνητών και συμβούλων με εμπειρία στην περιοχή, από άλλες χώρες της ΕΕ και τρίτες 
με έμφαση στις ΗΠΑ. 

 Την τεχνογνωσία επιστημονικών ενώσεων, σωματείων και άλλων φορέων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Καθώς και επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων με 
αποδεδειγμένη διεθνή τεχνογνωσία και δράση. 

 Τη μέχρι τώρα εμπειρία των ελληνικών μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας 
στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

 Τις προσδοκίες του ΥΥΚΑ και των υπό την εποπτεία του φορέων και τα σχέδια τους για 
την ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων υγείας και ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην υγεία 
(e-Health) 

 Τις προσδοκίες και δράσεις άλλων φορέων του ευρύτερου δημοσίου που εμπλέκονται 
στην ηλεκτρονική υγεία (π.χ. δημόσια ταμεία, Γενική Γραμματεία Κοινωνικής 
Ασφάλισης, κλπ) 
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Σκοπός του Φορέα είναι να συνεισφέρει: 

 Στην διαμόρφωση κεντρικού σχεδιασμού που θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη σύγχρονων 
και ομοιογενών συστημάτων πληροφορικής υγείας και  ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην 
υγεία (e-Health) 

 Στην εκπόνηση δράσεων ενίσχυσης των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και 
πρόνοιας με σκοπό την ένταξή τους στη Κοινωνία της Πληροφορίας και την υιοθέτηση 
πρακτικών της ηλεκτρονικής διασύνδεσης στην υγεία 

 Στη δημιουργία ευνοϊκού για τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας 
«ηλεκτρονικού» περιβάλλοντος προτείνοντας τις αναγκαίες δράσεις ανασχεδιασμού 

 Στην προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας 
και πρόνοιας με τους ασφαλιστικούς φορείς και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες 

 Στην προώθηση της ενημέρωσης των μονάδων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 
(κυρίως στην Περιφέρεια) για την ηλεκτρονική διασύνδεση στην υγεία 

 Στην παραγωγή δεικτών μέτρησης και μεθόδων αξιολόγησης των παραπάνω ενεργειών 
καθώς και διάδοσης των καλών πρακτικών 

Άμεσοι στόχοι του φορέα είναι: 

 Να συντονίσει όλες τις ενέργειες που γίνονται στη χώρα σε θέματα Ηλεκτρονικής 
Διασύνδεσης στην Υγεία (δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, ερευνητικά προγράμματα, 
βέλτιστες πρακτικές, πρωτοβουλίες ιδιωτικής προέλευσης, κλπ) 

 Να προάγει και να διευρύνει το διάλογο για την Ηλεκτρονική Διασύνδεση στην Υγεία. 

 Να προωθήσει την εφαρμογή κοινώς αποδεκτών κωδικοποιήσεων στο χώρο της 
Πληροφορικής στην Υγεία βασισμένων στη διεθνή πρακτική 

 Να διατηρεί ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στο θεματικό πεδίο της Ηλεκτρονικής Διασύνδεση 
στην Υγεία στην Ελλάδα και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων και των κωδικοποιήσεων 
ιατρικής και διαχειριστικής πληροφορίας στην Υγεία. 

 Να διασυνδέσει τις ελληνικές πρωτοβουλίες στον τομέα του e-Health με αντίστοιχες σε 
διεθνές επίπεδο καθώς και να κάνει διάχυση στην Ελλάδα της παγκόσμιας εμπειρίας στον 
τομέα αυτό. 

 Nα προωθήσει δράσεις για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 
διαλειτουργικότητας στην Υγεία και Κοινωνική Ασφάλιση. 

 Να αυξήσει την ενημέρωση των πολιτών, των επαγγελματιών υγείας και των μονάδων 
παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης σε ηλεκτρονικής υγείας 
(σεμινάρια, ημερίδες, workshops, κλπ). 

 Να συνδέει την έρευνα με την παραγωγή και τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών  

 Να προτείνει λύσεις για όλα τα εμπόδια που χρειάζεται να ξεπερασθούν για τη 
δημιουργία ενός ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος και την ομαλή εισαγωγή των 
μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 

 Να διεξάγει έρευνες και μελέτες σχετικές με Ηλεκτρονική Διασύνδεση στην Υγεία 

 Να διασυνδέεται και να προωθεί την εισαγωγή  τεχνογνωσίας από ανάλογους φορείς στο 
εξωτερικό. 
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8.4.2.2 Προτεινόμενη Δομή 

Η προτεινόμενη δομή και οργάνωση περιγράφονται στο παρακάτω σχήμα. Με λίγα λόγια 
προτείνεται να είναι υπό την αιγίδα του ΥΥΚΑ (προτείνει τον Πρόεδρο), να διοικείται από μια 
Εκτελεστική Επιτροπή (Steering Committee) η οποία θα συνεδριάζει 1 φορά το δίμηνο και θα 
αποτελείται από στελέχη εμπλεκόμενων φορέων στην ηλεκτρονική υγεία (προτείνεται να είναι 
5μελής: 1 ΥΥΚΑ (Πρόεδρος), 1 ΚτΠ ΔΑ, 1 ΣΕΠΕ/ΣΕΠΒΕ, 1 Ακαδημαϊκός, 1 Ανεξάρτητος 
Εμπειρογνώμων) για την επίτευξη συντονισμένων δράσεων και πέραν του ΥΥΚΑ. Η βασική 
οργανωτική δομή η οποία θα αναλάβει την καθημερινή λειτουργία του έργου θα αποτελείται από 
ένα υπεύθυνο έργου και μια ολιγομελή ομάδα υποστήριξης (φορέας διαχείρισης) η οποία 
προτείνεται να είναι εξωτερικός φορέας (outsourcing). Η βασική διάθρωση του Φορέα θα 
στηρίζεται στο έργο των ομάδων εργασίας το οποίο θα είναι θεματικό. Η συμμετοχή στις ομάδες 
εργασίας θα είναι ανοικτή σε όλους και κάθε ομάδα θα διοικείται από έναν εμπειρογνώμονα για 
την τήρηση των στόχων της ομάδας. Τα παραδοτέα των ομάδων θα παρουσιάζονται στο πλαίσιο 
των συνεδριάσεων της τακτικής συνδιάσκεψης του Φορέα και τα αποτελέσματα τη διαβούλευσης 
θα αξιοποιούνται από τη Πολιτεία (π.χ. επικύρωση προτύπου από τον ΕΛΟΤ, υιοθέτηση δράσης 
από το ΥΥΚΑ, ρυθμίσεις θεσμικού πλαισίου, κλπ). Στο πλαίσιο των δράσεων του και με σκοπό τον 
συντονισμό και τη διάχυση κάθε ενέργειας που σχετίζεται με την ηλεκτρονική υγεία ο Φορέας θα 
μπορεί να συν-διοργανώνει άλλες εκδηλώσεις ή να υποστηρίζει εκδηλώσεις διάχυσης τρίτων, ή 
ακόμα και να προτείνει εξειδικευμένα σεμινάρια στους επαγγελματίες υγείας και τη κοινότητα των 
χρηστών της ηλεκτρονικής υγείας. 

Τόσο τα παραδοτέα όσο και οι εκδηλώσεις θα ανακοινώνονται στον διαδικτυακό τόπο του Φορέα 
ο οποίος έχει στόχο να αποτελέσει το σημείο επαφής όλων σχετικά με τη ηλεκτρονική υγεία. Ο 
διαδικτυακός τόπος θα φιλοξενεί επίσης τις σελίδες των ομάδων εργασίας με όλο το αναγκαίο 
τεκμηριωτικό υλικό, ενώ θα τίθενται σε δημόσια διαβούλευση τα παραδοτέα των ομάδων 
(balloting). 
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Ιδιωτικός 
Τομέας

Διοίκηση  
Φορέα 

Φορέας  
Διαχείρισης 

Πολιτεία
Πρόεδρος

Steering 
Committee 

Ομάδα Υποστήριξης

Υπεύθυνος Έργου
Executive Manager

Γραμματεία 

Παραδοτέα 

ΥπΥΚΑ

ΕΛΟΤ

Λοιποί φορείς 
(ΓΓΚΑ, ΕΚΕΒΥΛ, 
ΕΟΦ, ΚτΠ ΑΕ, κλπ 

… 

Δομή Φορέα 

Φορείς και 
Συμμετέχοντες 

Ομάδες εργασίας Εκδηλώσεις 

Τακτική 
συνδιάσκεψη 

e-health forum 

 
 
 
 

Διαδικτυακός Τόπος 

Αγορά Ιατρικής 
Πληροφορικής 

Επαγγελματικά 
σωματεία (ΣΕΠΕ, 

ΣΕΣΜΑ) 

Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα 

Επιστημονικές 
Ενώσεις μη 

κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα 

Εθνική και Διεθνής 
ερευνητική 
κοινότητα 

Εμπειρογνώμονες 

Λοιποί φορείς 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 

Μονάδες Υγείας και 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

Εκδηλώσεις υπό την 
αιγίδα του ΥπΥΚΑ 

Σεμινάρια 

Εκδηλώσεις Τρίτων 

Ενέργειες 
Δημοσιότητας 

ομάδων εργασίας 

Ομάδα εργασίας 1

Ομάδα εργασίας 2

Ομάδα εργασίας 3

Ομάδα εργασίας n

Υπεύθυνος ομάδας 
εργασίας 

Εμπειρογνώμονας

Στελέχη ομάδας 
εργασίας 

Εθελοντική εργασία

ΣΕΠΕ/ΣΕΠΒΕ 

Μ.Κ.Ο

Παραδοτέα 

Εμπειρογνώμονες 

Μελέτες

Πιλοτικά έργα

Αναφορές και 
πρακτικά ομάδων 

εργασίας 

Έρευνες αγοράς 
Ερωτηματολόγια

Πρότυπα και υπο-
πρότυπα

Αξιολόγηση 
 

Σχήμα 107 Ενδεικτικό Σχήμα Λειτουργίας Συνεχούς Πλαισιίου Διαβούλευσης στην Ηλεκτρονική Υγεία 
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Κεφάλαιο ‘Ένατο  
Συμπεράσματα – Μελλοντικά βήματα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης των συμπερασμάτων από τον σχεδιασμό 
και την εφαρμογή του μοντέλου, από την ανάλυση κινδύνου και την εμπλοκή των βασικών 
χρηστών. Γίνεται επίσης αναφορά σε μελλοντικές επεκτάσεις του προτεινόμενου μοντέλου, πχ στην 
εισαγωγή δεδομένων βιο-πληροφορικής στο μέλλον, ζήτημα το οποίο έχει εκτενείς ηθικές 
προεκτάσεις σχετικά με το μοντέλο ιατρικής περίθαλψης προς το οποίο βαδίζουμε. Επίσης, 
γίνονται εκτενής αναφορές σε επεκτάσεις του μοντέλου οι οποίες έχουν σχέση με τη μορφή 
συλλογής των δεδομένων που τείνει αργά αλλά σταδιακά να αφήνεται στις μηχανές και στους 
πάσης φύσεως αισθητήρες όπως τα γιλέκα παρακολούθησης φυσιολογικών παραμέτρων (wearable 
sensors, smart clothing), η επίδραση του ανθρώπου με τον περιβάλλον (ubiquitous computing), η 
εξέλιξη στις τεχνολογίες επεξεργασίας φωνής (natural language processing) και η χρήση 
υπολογιστικών συστημάτων πλέγματος (grid computing). Είναι σαφές ότι οι τεχνολογίες αυτές αν 
απορροφηθούν σωστά θα δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για την αποτελεσματική αλληλεπίδραση 
ανθρώπου – μηχανής  (human computer interaction) η οποία στέκεται ως βασικό εμπόδιο στην 
διάχυση των πληροφοριών σε ένα δίκτυο υγείας. 

 

9 Συμπεράσματα – Μελλοντικά βήματα 

9.1 Συμπεράσματα 

9.1.1 Τρέχουσα πορεία έργων της ΚτΠΑΕ στην Ηλεκτρονική Υγεία 

Η πορεία των έργων με στοιχεία της ΚτΠ ΑΕπαρουσιάζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 79 Πορεία υλοποίησης έργων της ΚτΠΑΕ, 2009 

ΕΡΓΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ / 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εκτιμώμενο 
% Προόδου 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 
του Α' ΠΕΣΥΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

3/5/2005 3.394.956,26 € 
Ολοκλήρωση Πιλοτικών 
Δοκιμών και Προσωρινή 
Παραλαβή ΟΠΣΥ 

30% 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 
του Β' ΠΕΣΥΠ Κεντρικής 
Μακεδονίας 

27/4/2005 4.566.517,10 € Ολοκλήρωση Πιλοτικών 
Δοκιμών. 35% 

Δημιουργία Περιφερειακού 
Δικτύου Υγείας "ΔΗΛΟΣ" στις 
Κυκλάδες 

12/5/2005 2.104.669,89 € Οριστική Παραλαβή 
Έργου 100% 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 
του  ΠΕΣΥΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης 

27/4/2005 3.136.198,32 € Παραγωγική Λειτουργία 70% 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 
του  ΠΕΣΥΠ Ιονίων Νήσων 

27/4/2005 1.789.915,81 € Παραγωγική Λειτουργία 55% 
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ΕΡΓΟ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ / 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εκτιμώμενο 
% Προόδου 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΣΥΠ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

3/10/2005 3.091.091,39 € Παραγωγική Λειτουργία 80% 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕ.Σ.Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

25/7/2007 3.938.980,07 € Πιλοτική Λειτουργία 45% 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Υγείας Πε.Σ.Υ.Π. 
Δυτικής Ελλάδας 

28/12/2005 3.609.704,22 € Παραγωγική Λειτουργία 55% 

Δίκτυο Υγείας Πε.Σ.Υ.Π. 
Πελοποννήσου 

17/1/2007 2.823.921,78 € Πιλοτική Λειτουργία 40% 

Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 
Περιφέρειας Κρήτης 

29/12/2005 5.394.293,25 € Παραγωγική Λειτουργία 80% 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Β’ 
ΠΕ.Σ.Υ.Π. ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

2/5/2006 1.613.332,86 € Παραγωγική Λειτουργία 50% 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Β’ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2/4/2007 7.377.662,47 € Πιλοτική Λειτουργία 40% 

ΟΠΣΥ Γ' ΠεΣΥΠ Αττικής 12/10/2005 5.056.304,29 € Παραγωγική Λειτουργία 70% 

 

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα, αυτήν τη στιγμή έχουμε: 

 7 έργα σε φάση SLA / έναρξης SLA 

 4 έργα σε φάση επέκτασης (roll-out) εφαρμογών – θέσης σε παραγωγική λειτουργία 

 45 Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας στα οποία λειτουργούν ήδη  παραγωγικά περίπου 
3000 θέσεις εργασίας με διασυνδεδεμένες εφαρμογές, ενιαίο μητρώο ασθενών, κοινές 
κωδικοποιήσεις σε επίπεδο περιφέρειας 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην Ελληνική πραγματικότητα και αναλύθηκαν 
εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

 Το γεγονός ότι τα έργα έχουν ακόμα 6 μήνες καιρό μέχρι την ολοκλήρωση τους 

Μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι παρόλες τις αντιξοότητες το πείραμα των ΟΠΣΥ αποτελεί ένα 
βήμα προς τα εμπρός στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας καθώς: 

 Έγιναν εργασίες ομογενοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας ή ομάδων νοσοκομείων 
μειώνοντας την διοικητική πολυπλοκότητα έστω και λίγο 

 Περίπου οι μισές από τις μονάδες υγείας που είναι να ενταχθούν σε παραγωγική 
λειτουργία, βρίσκονται ήδη σε παραγωγική λειτουργία 

 Η ύπαρξη ενός εξαμήνου ακόμα για την ολοκλήρωση των έργων  λειτουργεί 
πολλαπλασιαστικά υπέρ της αύξησης των ενταγμένων σε παραγωγική λειτουργία μονάδων 
υγείας 
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 Με βάση τη τρέχουσα κατάσταση εκτιμάται ότι περίπου το 70% των έργων θα είναι 
τελικά μερικώς ή πλήρως σε παραγωγική λειτουργία. Την ίδια εκτίμηση μπορούμε να 
κάνουμε και για τον αριθμό των μονάδων υγείας που θα ενταχθούν σε παραγωγική 
λειτουργία. 

 Με βάση τις διεθνείς στατιστικές επιτυχίας των έργων πληροφορικής (επιτυγχάνουν 
λιγότερο από 40%), μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι στο τέλος της περιόδου εφαρμογής 
του γ’ ΚΠΣ το μεγαλύτερο μέρος των έργων θα μπορούν να θεωρούνται επιτυχημένα και 
λειτουργικά 

 

Όσον αφορά τη τρέχουσα οικονομική κατάσταση των έργων, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω 
πίνακα, η κατάσταση είναι υπό μερικό έλεγχο. Μια εκτίμηση για κάλυψη του 70-80% των νομικών 
δεσμεύσεων κρίνεται ρεαλιστική. 

 
Πίνακας 80 οικονομική κατάσταση έργων ΟΠΣΥ, Ιούλιος 2009 

Κωδικός 
Μέτρου 

Τίτλος Μέτρου / Άξονα 
Προτεραιότητας Ταμείο ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 
(Δηλωθείσες) 

2.6 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΕΤΠΑ € 54.674.808,61 € 46.096.641,26 € 22.048.679,52 

2.7 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ 
ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΕΚΤ € 2.657.237,28 € 2.237.916,31 € 621.816,42 

2 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ 

 € 57.332.045,89 € 48.334.557,57 € 22.670.495,94 
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9.1.2 Έργα ΟΠΣΥ και βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας 

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται στις υπηρεσίες που θα προκύψουν από την υλοποίηση των 
δράσεων που καταγράφησαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απεικόνιση αφορά το αισιόδοξο σενάριο 
όπου υλοποιούνται κατά γράμμα οι προτεινόμενες συμβάσεις. Τα έργα παρουσιάζονται με την ίδια 
σειρά που έχουν καταγραφεί. 

 
Πίνακας 81 κατηγοριοποίηση νέων υπηρεσιών με βάση τις επιλεγμένες κατηγορίες 

ΦΟΡΕΑΣ  

Η ΕΠ  ΔΙΑΛΕΙΤΟ

ΥΡΓΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ

ΚΟΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΔΙΤ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ

ΚΗ ΚΑΡΤΑ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ

ΚΕΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙ

ΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡ

ΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤ

Α 

ΝΟΣΟΚΟΜΕ

ΙΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ

ΚΗ 

ΑΠΟΠΛΗΡΩ

ΜΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΗΛΕΪΑΤΡΙ

ΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ

ΚΗ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚ

ΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩ

Ν 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ

ΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡ

ΑΦΗΣΗ 

ΠΦΥ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ            

ΑΜΚΑ            

ΟΠΣΟΝ            

ΔΙΑΛΕΙΤ            

ΑΜΕΑ            

ΑΚΜ            

ΔΗΛΟΣ            

ΑΝΜΑΘΡΑ            

ΒΑΤΤ            

ΒΚΜ            

ΒΝΟΤΑΙΓ            

ΓΑΤΤ            

ΔΥΤ ΜΑΚ            

ΔΥΤ ΕΛΛ            

ΚΡΗΤΗ            

ΠΕΛΟΠ            

ΣΤΕΡΕΑ            

ΘΕΣΣΑΛΙΑ            

 

 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

559 

9.2 Διεθνείς προσπάθειες και στρατηγικές κατευθύνσεις 

9.2.1 ΗΠΑ 

Στις ΗΠΑ επιτελείται σημαντικό έργο για την αναμόρφωση του συστήματος υγείας. 
Συγκεκριμένα, στις διάφορες πολιτείες των ΗΠΑ σημαντικές και φιλόδοξες πρωτοβουλίες 
προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, να επεκτείνουν την 
κάλυψη του συστήματος, να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες και να συμβάλουν στην προαγωγή ενός 
υγιέστερου τρόπου ζωής. 

Οι έννοιες Health Information Technology (HIT) και Electronic Health Information Exchange 
(HIE) αποτελούν σημαντικές συνιστώσες προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, 
αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα του ΗΙΤ να βελτιώσει τα ηλεκτρονικά συστήματα υγείας, πολλές 
εμπλεκόμενες οντότητες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα για να διευρύνουν τη χρήση 
και να καταστήσουν δυνατή την πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα υγείας με τρόπο 
ηλεκτρονικό. Πολλές είναι οι σχετικές προκλήσεις, οι οποίες δεν είναι πάντα τεχνικές, αλλά και 
λειτουργικές. 

Το αμερικάνικο σύστημα υγείας διαθέτει πολλές αντιθέσεις. Από τη μία πλευρά προσφέρει μια 
σειρά από τις πιο προηγμένες υπηρεσίες παγκοσμίως, διαθέτει παρόχους άρτια εκπαιδευμένους και 
χρησιμοποιεί συχνά τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ 
καταναλώνουν περισσότερα χρήματα ανά κεφαλή στον τομέα της υγείας από οποιαδήποτε άλλη 
ανεπτυγμένη χώρα, παρέχοντας όμως ίσα ή και χειρότερα αποτελέσματα αναφορικά με την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, οι ΗΠΑ είναι τελευταίες σε θανάτους παιδιών ανάμεσα 
σε 23 βιομηχανοποιημένες χώρες. Επιπλέον, αποτελέσματα από μια ανάλυση του 2006 για την 
απόδοση του συστήματος υγείας των ΗΠΑ εγείρουν αρκετές ανησυχείς για την ποιότητα των 
υπηρεσιών υγείας που λαμβάνει ένας μέσος Αμερικανός. Συγκεκριμένα: 

• Οι Αμερικανοί δε λαμβάνουν πάντα κατάλληλη φροντίδα, εφόσον περίπου οι μισοί 
ενήλικες μόνο λαμβάνουν αποφάσεις βάσει κλινικών διαγνώσεων, σύμφωνα με εθνικές οδηγίες. 
Επιπλέον, διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές στους εμβολιασμούς, στην προληπτική ιατρική και 
στην οδοντιατρική, από πολιτεία σε πολιτεία. 

• Υπάρχουν ελλείψεις στο συντονισμό και στη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών, οι οποίες 
δημιουργούν ρίσκα και επιπλοκές, αυξάνοντας το κόστος της παροχής υπηρεσιών υγείας. 

• Η ασφάλεια των ασθενών έχει επίσης πολλά ρίσκα. Συγκεκριμένα, η χώρα έχει έλλειψη 
στους αποτελεσματικούς τρόπους αναφοράς συστημάτων που θα βοηθούσαν την αύξηση της 
ασφάλειας των ασθενών 

Σε γενικές λοιπόν γραμμές, οι ΗΠΑ χρειάζεται να βελτιώσουν την απόδοσή τους σε δείκτες-
κλειδιά, όπως η πρόληψη, ο έλεγχος χρονίων ασθενειών και η έγκαιρη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας, με μόνο λίγο πάνω από το 50% να πετυχαίνει τους σχετικούς στόχους [29]. 
 

Ο μέσος Αμερικανός, αναφορικά με την πραγματική αξία της ιατρικής φροντίδας, δεν παίρνει ό,τι 
πληρώνει. Σε αυτό συντελούν αρκετοί παράγοντες. Ωστόσο, η χρήση συτημάτων HIT, καθώς 
επίσης και η ανίχνευση πληροφοριών υγείας σε πραγματικό χρόνο μπορεί να βοηθήσει στο να 
ξεπεραστούν αυτά τα μειονεκτήματα. Οι 3 περισσότερο σημαντικές σχετικές προκλήσεις 
περιγράφονται κατωτέρω: 

Α) Μη μπορώντας να χρησιμοποιηθούν τα πληροφοριακά συστήματα αποτελεσματικά, το 
σύστημα υπηρεσιών υγείας των ΗΠΑ διαθέτει μια σειρά από ανεπάρκειες. Οι υπηρεσίες υγείας της 
δε διαθέτουν σωστή αρχειοθέτηση και αυτό φέρνει τις ΗΠΑ πίσω από άλλες χώρες στη χρήση των 
πληροφοριακών συστημάτων στο μοίρασμα της πληροφορίας χωρίς πολλαπλασιασμό του κόστους. 
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Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα υγείας των ΗΠΑ να είναι κλασματοποιημένο, με πολλούς 
ασφαλιστές, παρόχους και πολλά δίκτυα συστημάτων υγείας, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες 
διαφορετικής υφής, οπότε ένας ασθενής αδυνατεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή το είδος της 
υπηρεσίας που είναι δυνατό να του παρασχεθεί, εάν βρίσκεται σε διαφορετικές πολιτείες. Από την 
άλλη πλευρά, ακόμα και η φροντίδα στον ασθενή πολλές φορές γίνεται με ελλιπείς πληροφορίες, 
οπότε σαφώς και γίνεται δυσκολότερη. Σε γενικές λοιπόν γραμμές, οι ανωτέρω περιγραφείσες 
έννοιες ΗΙΤ και ΗΙΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. 

Β) Κατά δεύτερον, η αγορά του δικτύου υγείας των ΗΠΑ δε δίνει έμφαση στην ποιότητα των 
υπηρεσιών και στα επίπεδα υπηρεσιών που βασίζονται σε πρότυπα. Αυτό διότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών υγείας δεν αμοίβονται βάσει της ποιότητας αυτών των υπηρεσιών, αλλά βάσει της 
πολυπλοκότητας των κλινικών υπηρεσιών που διατίθενται να προσφέρουν. Θα χρειαζόταν λοιπόν 
ακόμα και οι γιατροί να αμοίβονται βάσει της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν, βάσει 
των καλύτερων πρακτικών που χρησιμοποιούν και βάσει της βοήθειας που προσφέρουν σε ασθενείς 
να ξεπεράσουν ή να σταθούν απέναντι σε χρόνια προβλήματα υγείας.  

Γ) Τρίτον, έχουν ληφθεί μέχρι τώρα λιγοστές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του συστήματος 
υγείας και για τη σύγκριση των τιμών και τωης ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Προς αυτή 
την κατεύθυνση λοιπόν απαιτούνται πολλά βήματα ακόμα, με στόχο τη βελτίωση του εθνικού 
συστήματος υγείας των ΗΠΑ και της παροχής ίσων ευκαιριών και ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους 
τους ασθενείς. Για να γίνει αυτό, αφενός μεν χρειάζεται η ύπαρξη μιας πληροφοριακής υποδομής 
που να δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να γνωρίζουν πληθώρα θεμάτων στον τομέα της 
ιατρικής που τους ενδιαφέρει, αφετέρου δε στο να βάλουν τα εχέγγυα για τη λήψη πρωτοβουλιών 
για τη διαχείριση της υγείας των ασθενών. 

Σε γενικές γραμμές, στις ΗΠΑ διαπιστώνονται βασικές αδυναμίες των πληροφοριακών 
συστημάτων υγείας κυρίως ως προς το βαθμό διείσδυσής τους, λόγω της μειωμένης ικανοποίησης 
των πολιτών. Οι ΗΠΑ βρίσκονται, αντίθετα, σε πολύ καλή θέση, ως προς τη δημιουργία προτύπων 
και τη διαλειτουργικότητα, αλλά και την ασφάλεια που προσφέρουν τα πληροφοριακά τους 
συστήματα υγείας. 

9.2.2 Ηνωμένο Βασίλειο 

Το Βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας δημιουργήθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εν μέσω 
πολιτικής σύμπνοιας, καθότι θεωρήθηκε ότι ήταν προς το κοινό συμφέρον η δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού εθνικού συστήματος υγείας. Τότε συστάθηκε ένα νέο σύστημα υγείας βασισμένο 
στην κοινωνικό ασφάλιση, ενώ ενοποιήθηκαν οι δομές ιδιωτικών και δημοσίων νοσοκομείων σε ένα 
Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), οι βασικές αρχές του οποίου παραμένουν αναλλοίωτες ακόμα και 
σήμερα, παρά τη διαφοροποιήση πολλών υπηρεσιών . 

Σήμερα, το NHS είναι στο σύνολό του μόλις 5% ιδιωτικό και αποσκοπεί στο να εξυπηρετήσει 51 
εκατομμύρια ανθρώπους, τα 7 από τα οποία κατοικούν στο Λονδίνο.  

Με την αλλαγή των καιρών ήρθαν στο προσκήνιο της Αγγλίας και τα λεγόμενα Πληροφοριακά 
Συστήματα Υγείας. Βεβαίως υπάρχει πληθώρα υπηρεσιών σε διαφορετικούς οργανισμούς, ως επί 
το πλείστον κυβερνητικούς. Ωστόσο, η χρήση τους παραμένει σε σχεδόν νηπιακό στάδιο σε 
κάποιους από αυτούς, ενώ σε άλλους είναι αρκετά διαδεδομένη.  Επί παραδείγματι, υπάρχουν 
πολλές εθνικές πρωτοβουλίες όπως η ψηφιοποίηση προϊόντων απεικονιστικών τεχνικών οι οποίες 
βρίσκονται σε άνθιση, ενώ υπάρχουν και άλλες που μόλις ξεκίνησαν να αναπτύσσονται τα τελευταία 
χρόνια. 

Σε γενικές γραμμές, πραγματοποιούνται πολλές στρατηγικές κινήσεις για να αυξήσουν τα 
στάνταρντς της χρήσης των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής στην Ιατρική, μέσω αρκετών 
συνδυαστικών πρακτικών. Κάποιες από αυτές πραγματοποιούνται σε μορφή συμμαχίας με 
στρατηγικούς εταίρους (Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία), ενώ άλλες χωριστά. Σε κάθε 
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περίπτωση, τα τελευταία χρόνια η διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών υγείας αυξάνεται με 
γοργούς ρυθμούς και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, 
αυξάνονται και οι προσπάθειες προτυποποίησης διαφόρων πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαλειτουργικότητα συσκευών και υπηρεσιών. 

Επιπλέον, υπάρχει σήμερα στην Αγγλία το National Programme for IT (NpfIT), όπου 
προωθούνται συστήματα και υπηρεσίες πληροφοριακών συστημάτων υγείας, οι οποίες προωθούνται 
από Εθνικούς Παρόχους Υποδομών Υπηρεσιών (National Infrastructure Service Providers - 
NISP), Εθνικούς Παρόχους Υπηρεσιών και Εφαρμογών (National Application Service Providers 
- NASP) και Τοπικούς Παρόχους Υπηρεσιών (Local Service Providers - LSP). 

Οι πάροχοι υποδομών (NISPs) είναι υπεύθυνοι για το όλο δίκτυο υπηρεσιών πληροφορικής υγείας, 
το οποίο ονομάζεται National Network for the NHS (N3). Το Ν3 αποσκοπεί στην παροχή 
βελτιωμένης συνδεσιμότητας και αξιόπιστων και ασφαλών ευρυζωνικών συνδέσεων, ώστε να 
παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες που σχετίζονται με πληροφοριακά συστήματα υγείας. 

Επομένως, η Αγγλία αξιολογείται ότι βρίσκεται σε παράλληλους δρόμους με τις ΗΠΑ συνολικά, 
ενώ ειδικότερα βρίσκεται σε καλύτερη θέση ως προς τη διείσδυση των συστημάτων, αλλά 
χειρότερη ως προς τα πρότυπα και την ασφάλεια των συστημάτων υγείας. Επίσης, η Αγγλία στη 
δομή του συστήματός της έχει κοινά στοιχεία με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
περιγράφονται κατωτέρω. 

9.2.3 Σκανδιναβικές Χώρες 

Μέρος της Σκανδιναβίας καταλαμβάνει η Δανία, η οποία έχει πληθυσμό 5.400.000 κατοίκους, με 
πρωτεύουσα την Κοπεγχάγη (600.000 κατοίκους). Το όλο κράτος και οι διάφοροι δήμοι στους 
οποίους υποδιαιρείται καταβάλλουν φόρους για το εθνικό τους σύστημα υγείας, το οποίο καλύπτει 
πάνω από 3500 νοσοκομεία, εταιρείες παροχής ιατρικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, γενικούς 
πρακτικούς και άλλους ειδικούς.  

Το όλο τους σύστημα λειτουργεί με τις εξής οντότητες: 

 Κρατικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για γενικές ενέργειες ρυθμιστικού χαρακτήρα. 

 Γενικού χαρακτήρα επαγγελματίες «πρακτικούς», οι οποίοι εργάζονται στον ιδιωτικό 
τομέα. 

 Περιφέρειες που είναι υπεύθυνες για όλα τους τα δημόσια νοσοκομεία 

 Δήμους που είναι υπεύθυνοι για παροχή φροντίδας κατ’οίκον. 

 

Οι πολίτες της Δανίας απολαμβάνουν τα οφέλη της πληροφορικής ώστε να μειωθεί το άγχος τους 
για την παροχή υπηρεσιών υγείας, πράγμα το οποίο φαίνεται από το ότι ο προϋπολογισμός των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς [46][47][48][49]. 

Η Δανία και η Νορβηγία είναι παραδείγματα 2 Σκανδιναβικών χωρών που έχουν δημιουργήσει 
εδώ και χρόνια εθνικά δίκτυα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών που έχουν ως κέντρο τους τον 
ασθενή και στόχο την παροχή ασφαλών υπηρεσιών, τη δημιουργία προτύπων και την ανακάλυψη 
νέων εφαρμογών [42][50]. 

Στη Δανία έχει δημιουργηθεί και σχετικός φορέας, ο οποίος ονομάζεται Εθνικός Οργανισμός 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας, ο οποίος και είναι στενά συνδεδεμένος με το κράτος, ο οποίος 
και είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων (φακέλων ασθενών), είτε 
χρησιμοποιώντας τοπικά μοντέλα (Systematic, Acure), είτε διεθνή (HISA - WM-DATA), HL7 
(CSC Scandihealth), EHCRA (CSC Scandihealth) [51][52][53].  

Η αρχιτεκτονική των υπηρεσιών αυτών απαρτίζεται από πολλές οντότητες: 
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(α) Εθνικό δίκτυο υπηρεσιών υγείας, το οποίο είναι ένα πλήρως ψηφιοποιημένο δίκτυο 

(β)  Πόρταλ υπηρεσιών υγείας, οι οποίες αναδύονται από διάφορες ανάγκες για εφαρμογές. 

(γ) Εθνικά μητρώα που προέρχονται από μικρότερα, τοπικά μητρώα 

(δ) Περισσότερο και λιγότερο σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 

(ε) Λύσεις για παροχή υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον. 

 

Αναφορικά με την τεχνολογία, οι Σκανδιναβικές χώρες επωφελούνται από συλλογικές προσπάθειες 
στην ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών. Επί παραδείγματι, η Νορβηγία, η Δανία και η Σουηδία 
έχουν διασυνδέσει τα εθνικά τους δίκτυα υγείας (KITH, MedCom και CARELINK αντίστοιχα), 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενιαίου Σκανδιναβικού Δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας).  

Για αυτό το λόγο και διαθέτουν χρόνια τώρα ηλεκτρονικά μητρώα των ασθενών τους και άλλες 
πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως ιστοσελίδες, ηλεκτρονικές εφημερίδες, προσωπικό προφίλ 
ασθενούς, πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα, κλπ. 

Σε γενικές γραμμές, η Σκανδιναβία διαθέτει αξιοθαύμαστα πληροφοριακά συστήματα υγείας και 
φαίνεται να διατηρεί μια αξιοζήλευτη θέση αναφορικά με τη διείσδυση των συστημάτων στους 
πολίτες της, με τη λειτουργικότητα, το σεβασμό στα πρότυπα (λιγότερο – εδώ διαπιστώνεται μια 
υστέρηση), αλλά και την ασφάλεια. 

9.2.4 Καναδάς 

Ο Καναδάς διαθέτει ένα ως επί το πλείστον δημόσιο σύστημα υγείας και πρόνοιας με διάσπαρτα 
περιφερειακά πλάνα ανάπτυξης. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να εξασφαλίσει σε όλους 
τους κατοίκους του Καναδά την πρόσβαση σε νοσοκομειακές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
οικονομικής κατάστασης και χωρίς άμεσες χρεώσεις στα σημεία παροχής της υπηρεσίας. Το 
σύστημα που λειτουργεί από το 1984 και ονομάζεται Canada Health Act (CHA), διαθέτει 
συγκεκριμένες αρχές που αποσκοπούν στη διασφάλιση του ανωτέρω γενικού στόχου. Αυτές οι 
αρχές είναι οι ακόλουθες: 

 Δημόσια διοίκηση 

 Δυνατότητα ερμηνείας προβλημάτων 

 Παρουσία σε όλη την επικράτεια 

 Μεταφερσιμότητα 

 Ευκολία πρόσβασης 

 

Ενώ το CHA θέτει τα βασικά κριτήρια και όρους που πρέπει να πληρούν οι 13 περιφέρειες του 
Καναδά, καθεμιά εξ’ αυτών έχει τη δυνατότητα να λάβει τις δικές της προτεραιότητες και 
πρωτοβουλίες για υπηρεσίες συστημάτων υγείας, να διαχειριστούν τους προϋπολογισμούς τους και 
να κατανείμουν τους πόρους τους όπως επιθυμούν. 

Στο ανωτέρω καλά οργανωμένο σύστημα του Καναδά, υπάρχουν πολλοί οργανισμοί, 
εκπαιδευτικές οντότητες και ερευνητικές ομάδες (επαγγελματικές και εθελοντικές), οι οποίες 
συμβάλλουν ενεργά. Αντίθετα, λίγες μόνο ιδιωτικές μεγάλες εταιρείες μπορούν να συγκριθούν με 
το ανωτέρω δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο περιλαμβάνει 100 περιοχές, 900 νοσοκομεία, 
χιλιάδες κλινικές και ιατρεία, καθώς και ένα εργατικό δυναμικό που ανέρχεται στα 400.000 άτομα 
που εργάζονται για την παροχή υπηρεσιών υγείας, για ένα πληθυσμό περίπου 33.000.000.  
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Επιπλέον, η υγεία αποτελεί έναν από τους τομείς που είναι περισσότερο ψηφιοποιημένοι (άρα 
μιλάμε για ηλεκτρονική υγεία), με περίπου 2000 συναλλαγές ανά λεπτό, οι οποίες φυσικά απαιτούν 
την κοινή χρήση μεγάλου όγκου πληροφορίας. Το σύστημα δημιουργεί κάθε χρόνο τις ανάγκες 
για: 

 440.000.000 εργαστηριακά τεστς 

 382.000.000 συνταγές 

 322.000.000 επισκέψεις σε γραφεία ιατρών 

 35.000.000 διαγνωστικές εικόνες 

 2.800.000 νοσηλείες ασθενών σε νοσοκομεία 

 

Τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα στον Καναδά, παρότι χαίρουν σημαντικής αναγνώρισης από 
τους κατοίκους του, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, τα οποία 
συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Γήρανση του πληθυσμού 

 Έλλειψη γενικών πρακτικών (σε αντίθεση με επιστήμονες) 

 Σημεία παροχής υπηρεσιών με αντιθέσεις ως προς την ποιότητα 

 Αυξανόμενα κόστη 

Παρά τις ανωτέρω προκλήσεις, οι Καναδοί έχουν υψηλές προσδοκίες από τα πληροφοριακά τους 
συστήματα υγείας, από τα οποία επιχητούν ακριβείς πληροφορίες, μεταφέρσιμες, ασφαλείς, χωρίς 
ρίσκο και ικανές να διευκολύνουν την επικοινωνία του ασθενή με τον κατάλληλο ανά περίπτωση 
επαγγελματία. Επιπλέον, επιθυμούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε αποτελέσματα εξετάσεων 
και έγκαιρη πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες. 

Αναγνωρίζοντας τις ανωτέρω ανάγκες, έχει δημιουργηθεί στον Καναδά ο μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός  Health Infoway Inc. (Infoway) από το 2001, ο οποίος προωθεί τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες υγείας σε όλη την Καναδική επικράτεια. Ο στόχος του είναι μέχρι το 2010, κάθε 
περιφέρεια του Καναδά να επωφεληθεί από τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και αντίστοιχα 
τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού να έχει ήδη διαθέσιμη πληροφορία που τον αφορά 
ηλεκτρονικά.  

Η προσέγγιση του Καναδά στα ηλεκτρονικά συστήματα υγείας είναι προσανατολισμένη στις 
υπηρεσίες (service oriented), με βάση ορισμένες κοινές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω: 

 Αποτελεί ένα ευέλικτο πλαίσιο σχεδιασμού που επιτρέπει διαφορετικές λύσεις και 
στοιχεία που επαναχρησιμοποιούνται σε πολλές ηλεκτρονικές εφαρμογές. 

 Εξασφαλίζει λύσεις πληροφοριακών συστημάτων που φροντίζουν την ακριβή και ασφαλή 
μετάδοσή πληροφορίας από και προς τον ασθενή, με στόχο την παροχή κάποιας 
ιατρικής υπηρεσίας. 

 Απευθύνεται σε σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα, σχεδιάζοντας την απαιτούμενη 
αρχιτεκτονική λειτουργίας τους. 

Ο Καναδάς φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τις ΗΠΑ, αλλά λίγο χειρότερη από τις 
χώρες της Σκανδιναβίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι και εκεί, με γοργούς ρυθμούς τα πράγματα 
αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και με τη χρήση 
προτύπων, επιτρέπουν την ύπαρξη υψηλών στάνταρντς στα πληροφοριακά συστήματα υγείας. 
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9.2.5 Αυστραλία – Νέα Ζηλανδία 

Η εθνική στρατηγική της Αυστραλίας συνδυάζει κεντρικοποιημένα και κατανεμημένα συστήματα 
παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας, με στόχο την ενοποιημένη παροχή υπηρεσιών μέσω της 
μη κερδοσκοπικής κρατικής υπηρεσίας National E-Health Transition Authority (NEHTA), η 
οποία έως τώρα έχει λάωει περίπου $160.000.000 ως χρηματοδότηση. Αποστολή της ΝΕΗΤΑ 
είναι η παροχή της απαραίτητης υποδομής με στόχο την παροχή ασφαλών, διαλειτουργικών και 
έξυπνων λύσεων για ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται σε τοπικό 
επίπεδο διάφορες μέθοδοι και τεχνικές. 

Ο όλος σχεδιασμός, ωστόσο, των συστημάτων πληροφορικής υγείας έχει γίνει για την κοινή χρήση 
υπηρεσιών από πρακτικούς και καταναλωτές (ασθενείς), η οποία απαιτεί διαλειτουργικότητα, 
ορίζοντας το λεγόμενο interoperability framework (IF). Αυτός ήταν ένας τρόπος ευθυγράμμισης 
διαφορετικών προσπαθειών να επινοηθούν νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Προς τούτο, η ΝΕΗΤΑ 
χρησιμοποιεί μια κεντρικοποιημένη προσέγγιση του ασθενούς, προσπαθώντας πάντοτε να μην 
ξεφύγει από τον εστιασμό προσωπικά σε κάθε χρήστη.  

Αντίστοιχα, η Νέα Ζηλανδία έχει αναπτύξει το ηλεκτρονικό της σύστημα υγείας πάλι με 
κεντρικοποιημένο τρόπο, κυρίως ακολουθώντας το μοντέλο της Αγγλίας, με ως επί το πλείστον 
κρατικό σύστημα [79]. 

Στη Νέα Ζηλανδία υπάρχουν περίπου 450 νοσοκομεία, από τα οποία περίπου το 1/5 είναι 
δημόσια [80]. 

Η εθνική στρατηγική της Νέας Ζηλανδίας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας δεν έχει ορίσει 
ένα ενιαίο κεντρικοποιημένο σύστημα, ενώ αντίθετα  υπάρχουν πολλά διασυνδεδεμένα δίκτυα 
διαχείρισης ασθενών. Η εξόρυξη των δεδομένων γίνεται από διάφορες εθνικές βάσεις δεδομένων 
(National Minimum Dataset - NMDS), Mental Health Information National Collection 
(MHINC) και National Booking Reporting System (NBRS) . 

Η Αυστραλία, ως χαοτική χώρα, ύστερεί σε πολλά σημεία σε σχέση με την πλήρως οργανωμένη 
Νέα Ζηλανδία, ωστόσο, οι χώρες αυτές διατηρούν μια πολύ καλή στρατηγική για τη 
διαλειτουργικότητα και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και βρίσκονται σε πολύ καλή θέση ως προς 
τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων υγείας. 

9.2.6 Ενωμένη Ευρώπη 

9.2.6.1 Στρατηγική 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τη δημιουργία ενός "ευρωπαϊκού χώρου ηλεκτρονικής υγείας", 
συντονίζοντας δράσεις και διευκολύνοντας τη συνέργεια μεταξύ συναφών πολιτικών και 
ενδιαφερομένων φορέων με στόχο την εξεύρεση καλύτερων λύσεων, την αποφυγή του 
κατακερματισμού της αγοράς και τη διάδοση ορθών πρακτικών. Ειδικότεροι στόχοι της είναι η 
δημιουργία ενός συστήματος ηλεκτρονικών μητρώων υγείας με τη στήριξη της ανταλλαγής 
πληροφοριών και της τυποποίησης• η ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής πληροφοριών για την υγεία 
μεταξύ φορέων περίθαλψης, ώστε να υπάρχει συντονισμός των δράσεων σε περίπτωση κινδύνου για 
τη δημόσια υγεία• η παροχή υπηρεσιών υγείας σε απευθείας σύνδεση, όπως πληροφοριών για μια 
υγιεινή ζωή και πρόληψη των ασθενειών• και, τέλος, η ανάπτυξη συστημάτων τηλεσυμβουλευτικής 
(teleconsultation), ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ePrescribing), ηλεκτρονικής παραπομπής 
(eReferral) και ηλεκτρονικής επιστροφής των ιατρικών εξόδων. Για να στεφθεί από επιτυχία το 
εγχείρημα αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των πολιτών, των ασθενών και των 
απασχολουμένων στον τομέα της υγείας και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην 
υλοποίηση των σχετικών σχεδίων και στρατηγικών. 
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Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει δύο πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της ποιότητας της περίθαλψης ατόμων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη κατά τη 
διάρκεια ταξιδιού ή μόνιμης διαμονής τους στο εξωτερικό: μία σύσταση για τη διασυνοριακή 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικού ιατρικού ιστορικού (EHR) και το έργο Ευφυείς 
Ανοικτές Υπηρεσίες (Smart Open Services/ΕPSOS). Η σύσταση αποβλέπει στον εφοδιασμό των 
κρατών μελών με τις βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να εξασφαλιστεί η 
πρόσβαση των ιατρών σε ζωτικής σημασίας πληροφορίες σχετικά με ασθενείς που προσπαθούν να 
θεραπεύσουν, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκονται οι πληροφορίες στην Ευρώπη. Το 
έργο EPSOS, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζεται από 12 
κράτη μέλη και τις οικείες βιομηχανίες, με στόχο να καταδειχθούν τα οφέλη από την εν λόγω 
διαλειτουργικότητα. Θα επιτρέψει δε στους επαγγελματίες του χώρου της υγείας να έχουν 
πρόσβαση σε ειδικά ιατρικά δεδομένα, όπως είναι η φαρμακευτική αγωγή ασθενών από άλλες 
χώρες της ΕΕ. Σε έκτακτες περιστάσεις, η πρόσβαση σε ιατρικές πληροφορίες θα μπορούσε να 
σώσει τη ζωή πολλών ασθενών. 

Το έργο epSOS χρηματοδοτείται με περισσότερα από 22 εκατ. ευρώ ανά τριετία, από τα οποία 11 
εκατ. καλύπτονται από το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (CIP). Το έργο είναι ένα πρώτο βήμα για την επίλυση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι ιατροί όταν ασθενείς ζητούν ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό. Τα προβλήματα 
αυτά περιλαμβάνουν τον ανεφοδιασμό του ασθενούς με απαραίτητα φάρμακα που έχει χάσει, τις 
δυσκολίες ενημέρωσης του αλλόγλωσσου ιατρού σχετικά με το ιατρικό πρόβλημα, τη διάγνωση 
της ασθένειας και τη συνταγογράφηση των κατάλληλων φαρμάκων ελλείψει πλήρους ιατρικού 
ιστορικού.  

Μολονότι πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη αναπτύξει ηλεκτρονικά συστήματα ιατρικού ιστορικού, 
πολλά από αυτά τα (εθνικά) συστήματα είναι επικοινωνιακώς ασύμβατα. Το νέο έργο θα επιδιώξει 
να εξασφαλίσει τη συμβατότητα των ηλεκτρονικών ιατρικών πληροφοριών, ανεξαρτήτως γλώσσας ή 
τεχνολογίας, και αυτό χωρίς να χρειαστεί κοινό σύστημα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Έτσι, τα 
επαγγελματικώς ασχολούμενα στο χώρο της υγείας άτομα θα έχουν πρόσβαση στο ιατρικό 
ιστορικό ασθενούς από άλλη χώρα - στη γλώσσα τους και παρά τη διαφορετικότητα τεχνολογιών 
και συστημάτων. Θα καταστεί επίσης δυνατή η ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών που έχουν εκδοθεί 
σε άλλα κράτη μέλη, έτσι ώστε οι ασθενείς που ταξιδεύουν στην ΕΕ να εφοδιάζονται με τα σωστά 
απαραίτητα φάρμακα. Το έργο epSOS βασίζεται σε εθνικές πρωτοβουλίες με την άμεση 
συμμετοχή χωρών όπως είναι η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Δανία, η Γαλλία, 
η Ελλάδα, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία, η Σλοβακία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Τα ηλεκτρονικά μητρώα θα είναι απολύτως εθελοντικά και θα δημιουργούνται μόνο έπειτα από 
αίτηση του πολίτη, με σεβασμό των δικαιωμάτων της/του όσον αφορά την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής. Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στα εν λόγω μητρώα δεν έχουν ακόμα 
συμφωνηθεί, θα υπάρχει όμως συνοπτική περιγραφή βασικών χαρακτηριστικών του ατόμου, όπως 
η ομάδα αίματος, γνωστές αλλεργίες, οι παθολογικές καταστάσεις και αναλυτικά στοιχεία σχετικά 
με φάρμακα που ενδεχομένως παίρνει ο ασθενής. 

Η σύσταση για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικού ιατρικού 
ιστορικού (EHR) αποτελεί το πρώτο κοινοτικό έγγραφο που εξετάζει συνολικά τα μέτρα που θα 
πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για να εγκαταστήσουν ένα σύστημα EHR συμβατό με τα 
αντίστοιχα συστήματα των άλλων κρατών μελών. Ο βασικός στόχος έγκειται στο να δοθεί στον 
ασθενή η δυνατότητα να έχει ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις ζωτικές γι' αυτόν πληροφορίες που 
είναι αποθηκευμένες σε συστήματα ηλεκτρονικού ιατρικού ιστορικού οπουδήποτε. Το έργο 
ΕΡSOS επικυρώνει και επικαιροποιεί τη σύσταση αυτή με περαιτέρω πείρα και με συγκεκριμένα 
διδάγματα. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες εντάσσονται στην Ανανεωμένη Κοινωνική Ατζέντα (δελτίο 
Τύπου IP/08/1070). 

Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP) στοχεύει 
στην ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ένα μέρος του, 
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συγκεκριμένα δε το πρόγραμμα υποστήριξης της πολιτικής για τις ΤΠΕ (τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών), εστιάζεται στην τόνωση της καινοτομίας και της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της ευρύτερης αφομοίωσης και βέλτιστης χρήσης των ΤΠΕ από τους 
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις και μέσω αυτού ακριβώς στηρίζεται το έργο ΕΡSOS. 

Το epSOS κατατάσσεται στα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας (LSP): προωθούμενο από τις 
συμμετέχουσες χώρες, επικεντρώνεται στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών που βασίζονται σε 
ΤΠΕ και που ήδη λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Τα LSP στηρίζονται σε 
αυτές τις υπηρεσίες και επιδιώκουν την εξεύρεση κοινών προδιαγραφών με προοπτική περαιτέρω 
ανάπτυξης και ευρύτερης αποδοχής. Αυτό θα επιτρέψει την επικοινωνία και τη διάδραση μεταξύ 
των διαφόρων εθνικών συστημάτων, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να μπορούν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη που παρέχει η ενιαία αγορά. 

Επιπροσθέτως, το δίκτυο CALLIOPE (Call for Interoperable eHealth services in Europe) θα 
αναλάβει να καταστήσει κτήμα της ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινότητας της υγειονομικής περίθαλψης 
τα αποτελέσματα του εν λόγω LSP με αντικείμενο την ηλεκτρονική υγεία, ώστε να μπορέσουν να 
συμμετάσχουν σε αυτό και άλλα κράτη μέλη. 

Η ανωτέρω περιγραφή αφορά ένα συγκεκριμένο έργο, σημαντικό και καλώς αναφέρεται. Αλλά 
υπάρχουν ένα σωρό άλλα κείμενα που είναι και στα Ελληνικά στο site της ΕΕ όπως η ανακοίνωση 
COM356/2004 και άλλα. Βλ. στην ιστοσελίδα ehealth της ΕΕ  

 

9.2.6.2 Συγκριτικά στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη 

Οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας απαντούν όλο και συχνότερα στα ιατρεία, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της έρευνας 'Benchmarking ICT use among General Practitioners in Europe' 
(συγκριτική αξιολόγηση της χρήσης των ΤΠΕ μεταξύ των γενικών ιατρών στην Ευρώπη – [89]) 
που παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή. Εξακολουθούν να παρατηρούνται, ωστόσο, αξιοσημείωτες 
διαφορές στη διαθεσιμότητα και στην χρήση τους σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Το 70% περίπου των 
ευρωπαίων γιατρών χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και το 66% χρησιμοποιούν υπολογιστές για τις 
γνωματεύσεις τους. Υπάρχουν, επίσης, μεγάλες διαφορές ανά χώρα: στη Δανία καταγράφεται το 
υψηλότερο ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης μεταξύ των γενικών ιατρών (91%), στη δε Ρουμανία 
το χαμηλότερο (περίπου 5%) . 

Τα διοικητικά δεδομένα των ασθενών αποθηκεύονται ηλεκτρονικά από το 80% των γενικών 
ιατρών: 92% εξ αυτών αποθηκεύουν επίσης ιατρικά δεδομένα διαγνώσεων και φαρμακευτικής 
αγωγής, ενώ 35% αποθηκεύουν ηλεκτρονικά τις ακτινολογικές εξετάσεις. Οι ευρωπαίοι γιατροί 
διαβιβάζουν συχνά δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή σε εργαστήρια (40%), αλλά λιγότερο συχνά 
σε άλλα κέντρα υγείας (10%). 

Η έρευνα δείχνει ότι οι πιο προηγμένες από πλευράς πρόσβασης και συνδετικότητας ΤΠΕ χώρες 
είναι πιθανότερο ότι χρησιμοποιούν τις εν λόγω τεχνολογίες για επαγγελματικούς σκοπούς. Για 
παράδειγμα, στη Δανία, με την πλέον διαδεδομένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας 
στην Ευρώπη, στο 60% περίπου των ιατρείων παρατηρείται εκτεταμένη επικοινωνία με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  μεταξύ γιατρών και ασθενών (ο μέσος όρος για την ΕΕ είναι μόλις 4%). 

Στην έρευνα επισημαίνονται επίσης πεδία για περαιτέρω βελτίωση και αξιοποίηση, όπως η 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση (e-Prescribing), την οποία χρησιμοποιεί μόλις το  6% των γενικών 
γιατρών της ΕΕ. Η πρακτική αυτή ακολουθείται ευρέως σε τρία μόνον κράτη μέλη: στη Δανία 
(97%), στις Κάτω Χώρες (71%) και στη Σουηδία (81%). 

Η τηλεπαρακολούθηση, που επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία ενός 
ασθενούς και να αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις από μακριά, χρησιμοποιείται μόνο στη Σουηδία 
(όπου το 9% των γιατρών παρέχουν υπηρεσίες τηλεπαρακολούθησης), στις Κάτω Χώρες και στην 
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Ισλανδία (3% και στις δύο). Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει στη διάρκεια του έτους έκθεση 
σχετικά με τις δυνατότητες και την ανάπτυξη της τηλεϊατρικής.   

Η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων ασθενών είναι και αυτή σπάνια και εφαρμόζεται από το 1% 
μόνο των γενικών γιατρών της ΕΕ. Οι Κάτω Χώρες εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό χρήσης 
(5%). Η Επιτροπή σκοπεύει φέτος να διατυπώσει συστάσεις για τη διασυνοριακή 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας και θα δρομολογήσει, σε 
συνεργασία με αρκετές χώρες, ένα πρόγραμμα για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής υγείας σε ασθενείς που ταξιδεύουν στην ΕΕ. 

Η πλειονότητα των ευρωπαίων γιατρών συμφωνεί ότι οι ΤΠΕ βελτιώνουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών. Οι γιατροί που δεν χρησιμοποιούν ΤΠΕ αναφέρουν ως 
σοβαρότερα κωλύματα την έλλειψη εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης. Για τη διάδοση της 
ηλεκτρονικής υγείας, ζητούν μεγαλύτερη χρήση ΤΠΕ κατά τη διάρκεια των ιατρικών σπουδών, 
περισσότερη κατάρτιση και καλύτερη ηλεκτρονική δικτύωση μεταξύ των επαγγελματιών του 
κλάδου της υγείας που επιθυμούν να ανταλλάσσουν κλινικά δεδομένα. 

9.2.7 Ελλάδα  

Στις 16 Μαΐου ανακοινώθηκαν από τον ειδικό σύμβουλο του γενικού γραμματέα υγείας κ Θ. 
Αθανασόπουλου οι προτεινόμενες δράσεις του ΥΥΚΑ για το ΕΠ Ψηφιακή σύγκλιση. 

Αυτές αφορούν την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή λογική, όπως περιγράφεται στην Στρατηγική 
i2010  και η οποία, Στρατηγική, βασίζεται σε τρεις άξονες : 

1. Προτεραιότητα στη συνεργασία και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων σε Εθνικό 
και Περιφερειακό επίπεδο.   

  Έμφαση στα πρότυπα (HL7, DICOM, SNOMED, ICD, κ.λ.π.). 

  Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υγείας.  

  Προσωποποιημένα Συστήματα Υγείας. 

2.  Δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. 

 Αξιοποίηση ευρυζωνικών δικτύων και ασύρματων λύσεων. 

 Έμφαση στη διακίνηση και τη ποιότητα της πληροφορίας. 

 Επαγρύπνηση και μείωση ιατρικών λαθών.  

 Συνεργασία με τον Ιδιωτικό Τομέα. 

3. Ενιαίες Υπηρεσίες προς όφελος του Πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς.  

 Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, 

 Λύσεις για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, ΑΜΕΑ (τηλε - φροντίδα, τηλε - 
παρακολούθηση) 

 Αυτόματη Εκκαθάριση Δοσοληψιών με Φ.Κ.Α. 

 Έμφαση στη πρόληψη Υγείας. 

 

Η εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου Πληροφοριακής Οργάνωσης σε κάθε φορέα υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανάλογα με το μέγεθος, τις πληροφοριακές του ανάγκες και τις 
υπηρεσίες που παρέχει, έτσι ώστε να καταστεί δυνατό, οι  Δημόσιοι  Φορείς  Υ.Υ.Κ.Α. : 

 Να παρέχουν νέες υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας στους Πολίτες. 



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΛΕΡ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

568 

 Να βελτιώσουν τις υπάρχουσες υπηρεσίες τους στην καθημερινότητα του Πολίτη. 

 Να συνεργάζονται και συλλειτουργούν με τον ιδιωτικό τομέα. 

 Να ενδυναμώσουν την προστασία της Δημόσιας Υγείας.  

 

Ενδεικτική Εξειδίκευση Δράσεων Στρατηγικού Στόχου. 

 Ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Μονάδων Υγείας μέσω της εισαγωγής  
πληροφοριακών εργαλείων διοίκησης.  

 Ο προσδιορισμός & περιορισμός των δαπανών υγείας μέσω της κεντρικής 
παρακολούθησης  βασικών κέντρων κόστους (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, 
ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονικές δημοπρασίες, κ.λ.π.). 

 Η υποστήριξη του κλινικού έργου μέσω της χρήσης συστημάτων ιατρικού φακέλου και 
δημιουργίας κωδικοποιημένων δεδομένων (patient summary, minimum data sets, 
national structured data, κλπ) 

 Η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών  μέσω της μείωσης του χρόνου 
αναμονής για τη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης 

 Η μείωση των περιστατικών που δρομολογούνται στις νοσοκομειακές μονάδες με την 
ενδυνάμωση των δομών κατ’ οίκον νοσηλείας (τηλεπαρακολούθηση χρόνιων ασθενών, 
καρδιολογική αποκατάσταση, ορθοπεδική αποκατάσταση, κλπ) 

 Η αναβάθμιση του τρόπου παροχής ιατρικής φροντίδας  από τα κέντρα πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης μέσω τηλεματικών υπηρεσιών υγείας. 

 Η βελτίωση της ικανότητας του Υπουργείου για άσκηση εποπτείας του δικτύου πρόνοιας. 

 Δικτυώσεις παρεχομένων υπηρεσιών για βέλτιστο αποτέλεσμα, κ.λ.π. 

  

Το σύνολο όλων αυτών των δράσεων – παρεμβάσεων ομαδοποιούνται λειτουργικά και 
οργανωτικά σε τρεις κατηγορίες : 

(Α) Σε Στρατηγικές Δράσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Φορέα 
Άσκησης Κεντρικής Πολιτικής. 

 (Β) Στην προώθηση δράσεων Ηλεκτρονικής Υγείας και Δημιουργία Νέων Υπηρεσιών Υγείας.   

 (Γ) Στη δημιουργία του κατάλληλου χώρου Αλληλεπίδρασης & Καινοτομίας. 

 

Αναλυτικότερα οι δράσεις αφορούν: 

9.2.7.1 (Α). Στρατηγικές Δράσεις Υ.Υ.Κ.Α. ως Φορέα Άσκησης Κεντρικής Πολιτικής. 

Δράση Α1: Λειτουργία Δομών Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Υγείας (eHealth 
Competence Centre). 

Tο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας (ΕΣΠΥ) αφορά στη Προτυποποίηση και Πιστοποίηση 
υπηρεσιών, πρωτοκόλλων, ονοματολογιών και κωδικοποιήσεων, στη δημιουργία διεργασιών και 
διαδικασιών, στη συνεχή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και έχει ένα στρατηγικό 
ρόλο στην εισαγωγή του ΕΣΥΚΑ στη κοινωνία της Γνώσης.  

Δράση Α2: Αξιοποίηση ΤΠΕ για τον εξορθολογισμό των προμηθειών του Τομέα Υγείας (e-
procurement). 
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Η δράση αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά στη δράση παρακολούθησης της αγοράς στον τομέα 
των προμηθειών με την υλοποίηση και λειτουργία ενός ενιαίου πλαισίου προμηθειών υγείας με τη 
συγκέντρωση των αιτημάτων προμηθειών σε συγκεκριμένα είδη με συγκεκριμένες κωδικοποιήσεις. 
Σε αυτόν το τομέα δραστηριοποιείται ήδη το ΕΚΕΒΥΛ υλοποιώντας το εθνικό μητρώο 
προμηθευτών υγείας με βάση τη διεθνή ονοματολογία GMDN. Έμφαση δίνεται στη δημιουργία 
του απαραίτητου μηχανισμού e-procurement για την εξυγίανση του κυκλώματος των προμηθειών 
αλλά και στην λειτουργική υποστήριξη της συντήρησης του μητρώου προμηθευτών. 

Δράση Α3: Ανάπτυξη του εθνικού συστήματος διαχείρισης φαρμάκου (barcoding & 
φαρμακοεπαγρύπνηση). 

Στόχος της ομάδας δράσεων είναι η ολοκλήρωση της παρακολούθησης του κυκλώματος του 
Φαρμάκου με τεχνολογίες ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (e-prescribing). Επίσης στόχος των 
δράσεων είναι η μείωση της αλόγιστης συνταγογραφίας, της σπατάλης των αντίστοιχων πόρων και 
της μείωσης και του ελέγχου των δυσμενών περιστατικών αλληλεπίδρασης φαρμάκων. Ο αρμόδιος 
φορέας (ΕΟΦ) έχει ήδη προχωρήσει στις προπαρασκευαστικές δράσεις στον τομέα αυτό 
εισάγοντας ετικέτες barcode στις συσκευασίες των φαρμάκων δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να 
παρακολουθηθούν τόσο ο συσχετισμός χορήγησης δραστικών ουσιών με θεραπείες όσο και η 
οικονομική παρακολούθηση της διάθεσης των φαρμάκων. 

Δράση Α4: Διαλειτουργικότητα με φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ηλεκτρονική εκκαθάριση 
ιατρικών πράξεων. 

Στόχος της ομάδας δράσεων είναι αυτόματη εκκαθάριση των ιατρικών πράξεων με τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης και λοιπούς εμπλεκόμενους εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό θα υλοποιηθεί ένας 
εξ-ορθολογισμός των διαδικασιών συνέργιας μεταξύ των φορέων υγείας και των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης με ομοιογενή τρόπο ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες. Η δράση αυτή απαιτεί 
φυσικά συνέργιες με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Δράση Α5: Δράσεις προστασίας δημοσίας υγείας. 

Στόχος αυτής της ομάδας δράσεων είναι η ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στην 
υλοποίηση και λειτουργία του Εθνικού χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην 
εναρμόνιση της Ελλάδας με του στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Δημόσιας Υγείας, 
και τη θεσμοθετημένη παροχή όλων των επιχειρησιακών, θεσμικών και τεχνολογικών λύσεων που 
απαιτούνται για την απρόσκοπτη συγκέντρωση της πληροφορίας. Στόχος των δράσεων είναι να 
σχεδιαστούν, να αναβαθμιστούν, και να συμπληρωθούν οι Εθνικοί Δείκτες Υγείας έτσι ώστε να 
συλλέγεται έγκαιρα και αξιόπιστα η απαιτούμενη Πληροφορία με δομημένο και ποιοτικό τρόπο. 
Στις δράσεις αυτές εντάσσονται και δράσεις Δημόσιας Υγείας και ενδυνάμωσης των συναρμόδιων 
φορέων (ΚΕΕΛΠΝΟ, κλπ) προκειμένου να μπορέσουν να δημιουργηθούν ή να αναβαθμιστούν σε 
τεχνολογικό και λειτουργικό επίπεδο οι απαραίτητες δομές παρακολούθησης μεταδοτικών 
νοσημάτων και χρόνιων ασθενειών (cancer registries, κλπ.).  

Δράση Α6: Υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. 

Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων οι δράσεις 
υποστήριξης του οργανισμού αφορούν σε δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, διασύνδεσης των 
υπηρεσιών του ΕΟΜ, αναβάθμισης του εξοπλισμού των εργαστηρίων ιστοσυμβατότητας, 
αναβάθμισης της επικοινωνίας με τον οργανισμό euro transplant, και γενικά τη βελτίωση των 
υποδομών του ΕΟΜ τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και τεχνολογική υποδομή. 

Δράση Α7: Διαχείριση Αίματος. 

Εδώ, στόχος είναι η ενδυνάμωση των νέων δομών που εισήχθησαν νομοθετικά και αφορούν τη 
διαχείριση του Αίματος και των εθελοντών αιμοδοτών. Ήδη από το προηγούμενο πλαίσιο έχει 
χρηματοδοτηθεί η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος παρακολούθησης της Αιμοδοσίας το 
οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί σε όλη την επικράτεια. Εκτός του πληροφοριακού υπόβαθρου του 
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συστήματος απαιτείται και κτιριακή και λειτουργική αναδιάταξη των κέντρων αιμοδοσίας για τη 
βέλτιστη απόδοση του συστήματος. 

Δράση Α8: Προστασία του ιατρικού απορρήτου στη Κοινωνία της Γνώσης (θεσμοί - 
διαδικασίες – οδηγίες). 

Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινωνία της Γνώσης όπου η σταδιακή ένταξη των νέων 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μεταβάλλει τόσο το βιοτικό επίπεδο των πολιτών όσο 
και τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι Πολίτες ενσωματώνονται στη κοινωνία, κρίνεται απαραίτητη 
μια σειρά δράσεων ενημέρωσης και θεσμοθέτησης των εννοιών του ιατρικού απορρήτου και της 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών δημιουργεί 
νέες συνθήκες εργασίας, νέες ευκαιρίες επικοινωνίας, νέες μέθοδοι θεραπείας και πρόληψης. Για την 
απρόσκοπτη όμως ένταξη των νέων τεχνολογιών απαιτείται μια σειρά από ενέργειες δημοσιότητας, 
δημιουργίας νέου θεσμικού πλαισίου και διαδικασιών ώστε τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και 
οι Πολίτες (ασθενείς και μη) να είναι σε θέση ισόνομα να απολαμβάνουν τα οφέλη των νέων 
τεχνολογιών ενώ παράλληλα να διασφαλίζονται βασικές έννοιες όπως αυτή του ιατρικού 
απόρρητου.  

 

9.2.7.2 (Β). Προώθηση Δράσεων Ηλεκτρονικής Υγείας. 

Δράση Β1: Βελτίωση του συστήματος προ-νοσοκομειακής φροντίδας και άμεσης βοήθειας 

Στόχος  είναι να δοθεί έμφαση στη πρόληψη και στην υποστήριξη των φορέων παροχής άμεσης 
βοήθειας (π.χ. ΕΚΑΒ), ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προετοιμάσουν κατάλληλα τα 
εφημερεύοντα νοσοκομεία για τα περιστατικά που διακομίζονται σε αυτά. Οι δράσεις αυτές έχουν 
ως στόχο την τεχνολογική αναβάθμιση του ΕΚΑΒ, τη επικαιροποίηση των διαδικασιών και 
θεσμών που αφορούν στη συνεργασία μονάδων υγείας με τις μονάδες άμεσης βοήθειας. 

Δράση Β2: Ενέργειες πληροφοριακής ενδυνάμωσης της ΠΦΥ 

Στόχος της ομάδας δράσεων είναι η ενδυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τα 
απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας, αλλά και για τη 
παρακολούθηση του ιατρικού ιστορικού των ασθενών (patient summary), δίνοντας έμφαση στη 
πρόληψη και στην εισαγωγή της έννοιας του οικογενειακού ιατρού.  

Δράση Β3: Εισαγωγή κάρτας υγείας και κάρτα επαγγελματία υγείας 

Στόχος, η λειτουργική υποστήριξη της εισαγωγής της κάρτας υγείας και της κάρτας επαγγελματία 
υγείας στο ΕΣΥΚΑ με τη δημιουργία και λειτουργία των απαραίτητων θεσμών και την σταδιακή 
υλοποίηση με γεωγραφικά ή πληθυσμιακά κριτήρια. Στόχος των καρτών αυτών είναι η 
ολοκλήρωση διαδικασιών με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών στον 
Πολίτη, τη αξιοποίηση των καρτών ως συνδετικού κρίκου με τα προσωπικά στοιχεία του ιατρικού 
φακέλου, ως πιστοποίηση ταυτότητας και ως αποδοχή στη πρόσβαση σε στοιχεία του ιατρικού 
φακέλου.  

Δράση Β4: Ενέργειες για την ολοκλήρωση των υποδομών πληροφοριακών συστημάτων για 
βελτίωση της ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος 

Στόχος,  η ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων των μονάδων 
υγείας ώστε αυτά να είναι σε θέση να λειτουργήσουν συνεργατικά (διαλειτουργήσουν)  σε ένα 
ευρύτερο πλαίσιο και εκτός των τειχών των μονάδων υγείας. Η ολοκλήρωση των 
πληροφοριακών συστημάτων κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική για τη βελτίωση της 
ανταποδοτικότητας του υγειονομικού συστήματος, ενώ θα λειτουργήσει ως βάση για την ανάπτυξη 
προστιθέμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη και τη δημιουργία του εθνικού ηλεκτρονικού 
φακέλου υγείας.  
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Δράση Β5: Ανάπτυξη  εθνικού συστήματος τηλεϊατρικής 

Στόχος είναι η σταδιακή υλοποίηση και λειτουργία  Εθνικού Συστήματος Τηλεϊατρικής, 
ξεκινώντας από τη δημιουργία των απαραίτητων θεσμικών παρεμβάσεων, την αξιοποίηση 
υφιστάμενων δομών και τη δρομολόγηση  πιλοτικών έργων.  

Δράση Β6: Ενέργειες για την οργάνωση και λειτουργία της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
φορέων υγείας 

Στόχος της ομάδας δράσεων είναι η ενδυνάμωση των θεσμών της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
φορέων υγείας (με τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία και τις μεθόδους για την άμεση διαχείριση 
των πληροφοριών προς όφελος των ευπαθών ομάδων και χρηστών υπηρεσιών υγείας. Τα εργαλεία 
αυτά αφορούν τόσο την εσωτερική οργάνωση των φορέων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης όσο 
και τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τω φορέων στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για τη 
βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης . Έμφαση θα δοθεί 
στη λειτουργική υποστήριξη του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στην 
δημιουργία φορέων πιστοποίησης του εξειδικευμένου βιοΪατρικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικά 
βοηθήματα για τυφλούς, αναπηρικά καρότσια, κλπ), ώστε αυτός να πληροί τους διεθνείς κανόνες 
περί ασφάλειας και υγιεινής και να μπορούν να αποπληρωθούν ως κόστος από τα δημόσια ταμεία 
με την πιστοποίηση του ΙΚΠΑ, την δημιουργία σύγχρονης ψηφιακής υποδομής φορέων υγείας 
(ΟΚΑΝΑ, ΚΕΕΛΠΝΟ κλπ).  

  

9.2.7.3 (Γ). Δημιουργία του κατάλληλου χώρου Αλληλεπίδρασης & Καινοτομίας. 

Δράση Γ1: Ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των φορέων δημόσιας και ιδιωτικής υγείας με 
σκοπό τη προστασία της δημόσιας υγείας 

Στόχος της ομάδας δράσεων είναι η θεσμοθέτηση και η δημιουργία των απαραίτητων δομών 
επιχειρησιακών και τεχνολογικών, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αλληλεπίδραση των φορέων 
δημόσιας και ιδιωτικής υγείας. Η αλληλεπίδραση έχει ως στόχο την μεταφορά των απαραίτητων 
πληροφοριών (patient summary, επιδημιολογικοί δείκτες, κλπ) από ιδιωτικούς φορείς παροχής 
υγείας στο Υπουργείο και στους εποπτευόμενους φορείς του, ώστε να καταστεί δυνατή η συνολική 
παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού.  

Δράση Γ2: Ενέργειες ηλεκτρονικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ανθρώπινου 
δυναμικού 

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ για τη δημιουργία μόνιμων 
φορέων παροχής ηλεκτρονικής συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τα στελέχη του ΕΣΥΚΑ. Η δράση 
αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.  

Δράση Γ3: Διασύνδεση φορέων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης με τους ΟΤΑ 

Μεγάλο μέρος των φορέων υγείας και παροχής φροντίδας λειτουργούν με ευθύνη των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς. Στο πλαίσιο αυτό θα 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες δράσεις συνέργιας ώστε η κεντρική πολιτική και στρατηγική του 
ΥΥΚΑ να εφαρμόζεται από τους ΟΤΑ είτε αφορά παροχή υπηρεσιών υγείας (πχ δημοτικά και 
νομαρχιακά ιατρεία), υπηρεσιών φροντίδας (ΚΑΠΗ, βοήθεια στο σπίτι, αποασυλοποίηση, κλπ), 
είτε αφορά χορήγηση διαφόρων επιδομάτων και αδειών με τη πιστοποίηση του ΥΥΚΑ.   

Δράση Γ4: Καινοτόμες εφαρμογές για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας 

Στόχος της ομάδας δράσεων είναι να υποστηριχθούν καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσης 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης και αποκατάστασης. Είναι διεθνώς κοινή η πρακτική και προσπάθεια 
της μείωσης του μέσου χρόνου νοσηλείας σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα. 
Οι νέες τεχνολογίες δίνουν τη δυνατότητα αξιόπιστα να υπάρχει ενδυναμωμένη φροντίδα και εκτός 
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νοσοκομειακών μονάδων, γεγονός ιδιαιτέρα σημαντικό σε μια κοινωνία με διαρκώς αυξανόμενη 
πληθυσμό άνω 65 ετών.  

Δράση Γ5: Δημιουργία Δικτύων πληροφόρησης σε θέματα καινοτομίας, θεσμών και πιλοτικών 
έργων ιατρικής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής υγείας για την οργάνωση του υγειονομικού 
συστήματος. 

Αφορά στη λειτουργία του eHealth Froum και άλλων αντίστοιχων δράσεων δημόσιας 
διαβούλευσης. 

Δράση Γ6: Δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς προώθησης Ελληνικών εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στην Υγεία 

Η δράση αφορά στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής αγοράς προώθησης των Ελληνικών προϊόντων 
στον χώρο της Υγείας (εξοπλισμός, αναλώσιμα, υπηρεσίες, κλπ.) 

Δράση Γ7: Ενίσχυση υποδομών και εκπαιδευτικού υλικού ειδικής εκπαίδευσης, εργαστηρίων 
εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμού ΤΕΕ & ΙΕΚ του τομέα υγείας. 

Η δράση αφορά στην δημιουργία υποδομών για προγράμματα αισθητηριακής αγωγής ειδικών 
σχολείων για νήπια  και παιδιά με κινητικές αναπηρίες (λογισμικό, εξοπλισμός)  την υποστήριξη 
και εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Σχολών του Τομέα Υγείας (ΤΕΕ, ΙΕΚ) με καινοτόμα 
εκπαιδευτικά εργαλεία , την δημιουργία ειδικού λογισμικού και ανάπτυξη συστημάτων 
τηλεκπαίδευσης για ειδικά νηπιαγωγεία. Επίσης θα συμβάλει  στην συνέχιση της στήριξης των 
δράσεων εμπλουτισμού των προγραμμάτων σπουδών & ,του εξοπλισμού εκπαιδευτικού υλικού, της 
επιμόρφωσης  των ΑμεΑ και των εκπαιδευτών τους, της δια βίου εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσματικότερη ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
στην κοινωνική ζωή και στο εργατικό δυναμικό. Ανάπτυξη εργαστηρίων εκπαίδευσης με χρήση 
ειδικού λογισμικού.  

 

9.3 Μελλοντικά βήματα 

9.3.1 Προτάσεις για το Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ) 

Είναι οφθαλμοφανές, πως έχει καταστεί πλέον αδύνατο στον εναπομείναντα χρόνο του Γ’ ΚΠΣ να 
υλοποιηθούν δράσεις που θα στοχεύουν στη διαλειτουργικότητα των προς υλοποίηση έργων σε 
επίπεδο ενοποιημένης Υγειονομικής Περιφέρειας, πόσο μάλλον σε εθνικό επίπεδο. Εξ’ άλλου από 
το σχεδιασμό των έργων δεν είχε προβλεφθεί κάτι τέτοιο. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη πως τα 
ΟΠΣΥ δεν είναι πραγματικά «Ολοκληρωμένα», αφού εξαιρούνται από την υλοποίηση συστήματα 
όπως PACS και RIS και σε συνδυασμό με μια νέα προσπάθεια ένταξης του μεγάλου έργου IASYS 
στο Δ’ ΚΠΣ, ως έργο «ομπρέλα» όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να δοθεί νέα προοπτική για την 
Πληροφορική Υγείας στις Μονάδες Υγείας της επικράτειας, με βάση πάντα τα έργα που 
βρίσκονται σε υλοποίηση. 

Το έργο IASYS σε συνδυασμό με τα ΟΠΣΥ θα αποτελέσει κομβικό έργο στην προσπάθεια 
αναβάθμισης του συστήματος Υγείας  και στοχεύει: 

 Στην υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης και ομοιογενούς λύσεις στις Μονάδες Υγείας η 
οποία θα είναι συμβατή με τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του ΥπΥ&ΚΑ και θα 
διασφαλίζει την διαλειτουργικότητα συστημάτων και τον περιορισμό του κόστους. 

 Στην μηχανογραφική υποστήριξη μεγάλου μέρους των κυρίων επιχειρησιακών 
διαδικασιών των ΜΥ με τεχνολογία αιχμής. 
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 Στην εφαρμογή τυποποίησης σε βασικές διαδικασίες (λογιστική-οικονομική διαχείριση, 
προμήθειες και διαχείριση υλικών, παραπεμπτικά, τήρηση ιατρικών αρχείων). 

 Στην ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού με νέα εργαλεία και την βελτίωση της 
εργασιακής ικανοποίησης. 

 Στην βελτίωση της απόδοσης του συστήματος σε κρίσιμες διαστάσεις: άμεση 
διαθεσιμότητα στοιχείων θέσης οργανισμού (πάγια, υποχρεώσεις, απαιτήσεις), 
παρακολούθηση κόστους, διαθεσιμότητα ιατρικών αρχείων, τρόποι ‘σύλληψης’ 
επιχειρησιακών δεδομένων (data capture). 

 Στην δυνατότητα συλλογής ενοποιημένων δεδομένων από το σύστημα Υγείας και 
χάραξης πολιτικής. 

 Στη δημιουργία και αξιοποίηση δομών, υποδομών και προτύπων, που θα επιτρέψουν την 
ολοκληρωμένη,  και αξιόπιστη κεντρική διαχείριση θεμάτων ΤΠΕ στο χώρο της υγείας 
στην Ελλάδα. 

 Στη δημιουργία ασφαλούς πλαισίου διαχείρισης και πρόσβασης σε πληροφορία που θα 
συμβάλει ,στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας παροχής 
ιατρονοσηλευτικού έργου , διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο της πληροφορίας. 

 

Το IASYS θα περιλαμβάνει : 

 Διαχειριστικές εφαρμογές για την υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας. 

 Ιατρονοσηλευτικές εφαρμογές για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών  

 

Τα υποσυστήματα θα είναι ολοκληρωμένα στον επιθυμητό βαθμό που θα επιτρέπει τον 
αυτοματισμό της πληροφόρησης και της ροής εργασιών και την μοναδική καταγραφή κάθε 
πληροφορίας στο σύστημα. Η τήρηση ενιαίων βάσεων δεδομένων θα επιδιωχθεί όπου κρίνεται 
εφικτό. 

Το λογισμικό θα έχει ασθενοκεντρική λογική: ‘Όλη η πληροφορία που σχετίζεται με κάθε ασθενή 
θα είναι διαχειρίσιμη και επεξεργάσιμη σε ενιαίο πλαίσιο (σε αντίθεση με περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν διάσπαρτες νησίδες πληροφορίας σε διάφορα συστήματα για τον ίδιο Ασθενή μέσα στην 
Μονάδα υγείας, με αρνητικές συνέπειες για την δυνατότητα αξιοποίησης της πληροφορίας), και θα 
δομείται ανά περιστατικό’. 

Το IASYS έχει σχεδιαστεί να είναι ενιαίο υπό την έννοια: 

 Της χρήσης ενιαίων – ομοιογενών υποσυστημάτων εφαρμογών που θα έχουν κοινή και 
τυποποιημένη λειτουργικότητα καθώς και τυποποιημένες και απόλυτα συμβατές δομές 
διαχείρισης των επιχειρησιακών δεδομένων. 

 Της ανάπτυξης ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας που θα περιορίζει την τεχνολογική 
πολυπλοκότητα και τις ανάγκες για περίπλοκη ολοκλήρωση συστημάτων (systems 
integration) (λειτουργικό σύστημα κεντρικών servers, σύστημα διαχείριση βάσης 
δεδομένων) και θα διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα συστημάτων. 

 Του διαμοιρασμού υποδομών όπου αυτό είναι εφικτό (υλοποίηση datacenter σε 
κατάλληλα γεωγραφικά σημεία). 

 

και θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις  για: 

 Ενιαίο πλαίσιο διοικητικής πληροφόρησης των επιμέρους ΜΥ και του Υπουργείου με τη 
συστηματική άντληση επιχειρησιακών δεδομένων από τις Μονάδες Υγείας. 
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 Τυποποιημένο πλαίσιο αναπαραγωγής της λύσης σε μεγάλο αριθμό Μονάδων Υγείας 
διασφαλίζοντας ενιαίο επίπεδο ποιότητας (π.χ. μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας (με 
χρήση master-tape)). 

 Τυποποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού. 

 Τυποποιημένο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης ή outsourcing κάποιων υποδομών. 

 Ενιαίο σχεδιασμό των επομένων βημάτων εξέλιξης – επέκτασης του συστήματος σε 
βάθος χρόνου. 

 Οικονομίες που προκύπτουν από τη μεγάλη κλίμακα, την τυποποίηση των δεδομένων και 
τη συμβατότητα σε επίπεδο πληροφορικής 

 

Είναι φανερό πως το σχεδιασμένο φυσικό αντικείμενο του IASYS είναι στην ίδια κατεύθυνση με 
αυτό των ΟΠΣΥ, προϋποθέτει όμως συγκεκριμένες δράσεις από την κεντρική πολιτική ηγεσία. Το 
ίδιο ισχύει και για τους στόχους του που αφορούν την «Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής», μέσω της: 

 Βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από τη Δημόσια Υγεία σε πολίτες 
σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 Στη δημιουργία και/ ή αξιοποίηση δομών, υποδομών και προτύπων που θα επιτρέψουν 
την ολοκληρωμένη, αξιόπιστη κεντρική διαχείριση και αντιμετώπιση θεμάτων ΤΠΕ στο 
χώρο της υγείας στην Ελλάδα 

 Στην ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού με νέα εργαλεία και την βελτίωση της 
εργασιακής ικανοποίησης 

Το έργο θα έχει έμμεσες θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, γεγονός που θα ευνοήσει και την 
ανάπτυξη της περιφέρειας σε μακροσκοπικό επίπεδο. Αναλυτικότερα,  όσο αφορά την 
απασχόληση: 

 για τον χώρο των Μονάδων Υγείας με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα τμήματα 
Πληροφορικής & Οργάνωσης, 

 για τον Φορέα διαχείρισης του datacenter IASYS  με την στελέχωση τμημάτων 
οργάνωσης και τεχνικής υποστήριξης,  

 για τον Ιδιωτικό τομέα. 

Παράλληλα το έργο δεν προκαλεί σε καμία περίπτωση απώλεια θέσεων εργασίας αλλά αναμένεται 
να δημιουργήσει και περαιτέρω νέους ρόλους στο υφιστάμενο προσωπικό των Μονάδων Υγείας, 
κάτι που ήδη έχει δρομολογηθεί σε αρκετά καλό βαθμό από τα έργα των ΟΠΣΥ 

Επιπλέον, η ενοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων των Νοσοκομείων θα επιτρέψει την 
καλύτερη διαχείριση της ιατρικής πληροφορίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών. 

Για να πετύχουν τόσο η υλοποίηση του IASYS όσο και η διαλειτουργικότητά του με τα έργα των 
ΟΠΣΥ, η πολιτική ηγεσία του ΥΥΚΑ θα πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις. Πιο 
συγκεκριμένα: 

Τυποποίηση Διεργασιών Νοσοκομείων 

Ήδη από τις προσπάθειες εισαγωγής Πληροφορικής στην Υγεία στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ, έγινε 
αντιληπτό η αναγκαιότητα της τυποποίησης των διαδικασιών στις Μονάδες Υγείας. Μία πρώτη 
καλή προσπάθεια έγινε από την Κ.τ.Π. Α.Ε., αλλά και συνοδευτικά από το ΥΥΚΑ με τη 
προσπάθεια εισαγωγής των πρωτυποποιημένων εντύπων. Αντικείμενο της δράσης αυτής θα πρέπει 
να είναι η τυποποίηση των διεργασιών που πραγματοποιούνται στα νοσοκομεία (με προτεραιότητα 
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σε αυτές που θα υποστηρίζονται από το Πληροφοριακό Σύστημα), ο καθορισμός των τμηματικών 
και πρωτίστως των διατμηματικών ροών, η αποσαφήνιση των ευθυνών και αρμοδιοτήτων, η 
αποτύπωση των τηρουμένων αρχείων, η προδιαγραφή δεικτών παρακολούθησης απόδοσης των 
τυποποιημένων διεργασιών, ο καθορισμός του ελάχιστου συνόλου ιατρικών δεδομένων που θα 
τηρούνται (minimum data set) και τέλος η τυποποίηση της δομής και των πληροφοριών των 
ηλεκτρονικών εντύπων που θα δημιουργούνται, συμπληρώνονται και διακινούνται μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος.   

Η τυποποίηση των διεργασιών θα παρέχει την αναλυτική βάση για την απαιτούμενη προσαρμογή 
της λύσης που θα επιλεγεί. Επιπλέον, δεδομένου ότι η τυποποίηση του τρόπου παροχής υπηρεσιών 
αποτελεί το πρώτο βήμα για την εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας, η δράση αυτή θα 
αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των Διοικήσεων των νοσοκομείων για την εγκαθίδρυση σε όλο το 
προσωπικό κουλτούρας «ποιότητας», «πιστοποίησης υπηρεσιών», «μέτρησης μέσω δεικτών», 
«στοχοθεσίας» και «συνεχούς βελτίωσης». 

Στόχος είναι η βελτιστοποίηση των νοσοκομειακών διαδικασιών με βάση τη φιλοσοφία αφενός της 
«διεργασίας επικεντρωμένης στον ασθενή» (διεργασιοκεντρική προσέγγιση) και αφετέρου της 
αποδοτικής διαχείρισης των πόρων των νοσοκομείων, και η τυποποίηση των κρίσιμων διεργασιών 
με τρόπο που να καθιστά εφικτή τη θεσμοθέτησή τους. Οι βελτιώσεις και η τυποποίηση των 
διεργασιών και διαδικασιών δεν θα αφορούν και δεν θα υπεισέρχονται στο καθαρά επιστημονικό 
σκέλος της ιατρικής πράξης. 

Το σχέδιο τυποποιημένων διεργασιών και διαδικασιών θα αξιοποιηθεί από τον Ανάδοχο του 
IASYS προκειμένου να προσαρμοσθεί η προσφερόμενη λύση στην τυποποιημένη λειτουργικότητα 
των νοσοκομείων, στα οποία πρόκειται να εγκατασταθεί και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των εργασιών προσαρμογής (customization). Αυτό προκύπτει από 
την εμπειρία της εισαγωγής των ΟΠΣΥ. Η προσπάθεια ομογενοποίησης των διαδικασιών που 
έγινε από την Κ.τ.Π. Α.Ε. κρίνεται πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί και να αποτελέσει τη βάση μιας 
ουσιαστικής προτυποποίησης. 

 

Μελέτη Εισαγωγής Κωδικοποιήσεων Ιατρικής Πληροφορίας 

Στόχος του Υπ Υ & ΚΑ για το Δ’ ΚΠΣ θα πρέπει να είναι η παραγωγή ενός ποιοτικού πλαισίου 
κωδικοποιήσεων και η ευρεία αποδοχή της ορθότητας - επάρκειας - υψηλής ποιότητας των 
κωδικοποιήσεων αυτών, καθώς και η ευαισθητοποίηση - κατανόηση της σκοπιμότητας τήρησης 
κωδικοποιημένων στοιχείων, μέσα από συστηματικές διαδικασίες συναίνεσης. Παράλληλα, στόχος 
του έργου είναι να προετοιμάσει το περιβάλλον ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του φορέα ο οποίος 
θα επιφορτιστεί με την σημαντική αποστολή της διαχείρισης των κωδικοποιήσεων και την 
υποστήριξη των ΦΠΥΥΚΑ  για την εφαρμογή τους.  

Επιμέρους στόχος θα αποτελεί η παράδοση στους Αναδόχους των έργων πληροφορικής Υγείας, 
οδηγιών και ‘εργαλείων’ για την συστηματική ενσωμάτωση των κωδικοποιήσεων στα Πληροφορικά 
Συστήματα, αλλά και η δημιουργία ενός πυρήνα ανθρώπων που θα υποστηρίξουν την όλη 
προσπάθεια εισαγωγής της χρήσης των κωδικοποιήσεων, οι οποίοι θα κληθούν μετέπειτα να 
συμμετάσχουν σε δράσεις ευαισθητοποίησης. 

Θα πρέπει να αναπτυχθεί το πλαίσιο κωδικοποιήσεων που αφενός αποτυπώνουν επιχειρησιακά 
δεδομένα υψηλής σημασίας (διαχειριστικά και ιατρικά), αφετέρου είναι εφικτό να εφαρμοσθούν 
στο χρονικό πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, σε συνδυασμό με τα έργα πληροφορικής που θα υλοποιηθούν 
στις Μονάδες Υγείας.  

Συγκεκριμένα, θα ταξινομηθούν - κωδικοποιηθούν τα παρακάτω:  

 Νόσοι και διαγνώσεις: Στόχος χρήσης της κωδικοποίησης είναι η αναλυτική αποτύπωση 
διάγνωσης, σκοπιμότητα συνεχιζόμενης νοσηλείας 
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 Αποτύπωση στοιχείων συμπτωμάτων και πρωτοβαθμίων διαγνώσεων στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας. Στόχος χρήσης της κωδικοποίησης είναι η ευέλικτη καταγραφή 
ευρημάτων ΠΦΥ, 

 Ιατρικές πράξεις: Στόχος χρήσης της κωδικοποίησης είναι η σύλληψη πλούσιας ιατρικής 
πληροφορίας για την πράξη, συστηματική κοστολόγηση ιατρικών πράξεων  

 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός: (μέσω μετάφρασης του διεθνούς προτύπου GMDN).  
Στόχος χρήσης της κωδικοποίησης είναι η διαχείριση και ο έλεγχος ων προμηθειών, η 
απογραφή της τεχνολογικής βάσης των ΦΠΥΥΚΑ, η διαχείριση του βιοιατρικού 
εξοπλισμού και ο έλεγχος των δαπανών. 

 Αντιδραστήρια: (μέσω της 1ης κατηγορίας του EDMA). Στόχος χρήσης της 
κωδικοποίησης είναι η συστηματική κοστολόγηση ιατρικών πράξεων 

Η επιλογή των διεθνών κωδικοποιήσεων που θα αξιοποιηθούν πρέπει αφενός να λάβει υπόψη τις 
υποδείξεις του ΠΟΥ, αφετέρου να αξιολογήσει τις επικρατούσες κωδικοποιήσεις (πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα και καταλληλότητα για τις ανάγκες της Ελλάδας).  

Οι κωδικοποιήσεις που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να χαρακτηρίζονται από πληρότητα βάσει των 
ελληνικών αναγκών αλλά και από διαχειρίσιμο αριθμό κωδικών κάτι που θα διευκολύνει την 
κατανόηση και την χρήση. Συνεπώς το έργο θα πρέπει να διασφαλίσει την διαμόρφωση ορθών 
στρατηγικών επιλογών (π.χ. επιλογές προσαρμογών διεθνών κωδικοποιήσεων) και την υψηλή 
ποιότητα οδηγιών προς τις Μονάδες Υ & ΚΑ. 

Ιδιαίτερα, όσον αφορά στις κωδικοποιήσεις που προέκυψαν από μελέτες στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ 
(π.χ. ICD-10, ιατρικές πράξεις, in vitro διαγνωστικά υλικά), έργο του Ανάδοχου του έργου θα 
είναι η επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση του υλικού, μετά από αξιολόγησή του και η δημιουργία 
ευρέως αποδεκτών εκδόσεων, αξιοποιώντας το νέο πλαίσιο Τυποποίησης 

Υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης 

Ένας από τους κύριους στόχους της εισαγωγής των ΟΠΣΥ, είναι η λογιστική υποστήριξη των ΜΥ 
για τον έλεγχο και περιορισμό των δαπανών και γενικότερα την ορθολογικότερη οικονομική 
διαχείριση. Από την εμπειρία των ΟΠΣΥ διαφαίνεται απαραίτητη η εισαγωγή ενιαίου λογιστικού 
σχεδίου και διεθνών λογιστικών προτύπων, αλλά και η υποστήριξη των Μονάδων Υγείας από 
εξωτερικούς συνεργάτες. 

 

Ίδρυση και λειτουργία «Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριών και Τεχνικής Υποστήριξης 
Συστημάτων Τομέα Υγείας Ανώνυμη Εταιρεία» (Κ.Ε.Π.Υ.Σ.Υ.  Α.Ε.) 

Η άμεση ίδρυση δια νόμου ενός μόνιμου μηχανισμού υποστήριξης όλων των δραστηριοτήτων που 
από κοινού θα οδηγήσουν σε μία βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υγείας αποτελεί 
άμεση αναγκαιότητα. Ο φορέας αυτός, θα φέρει σε πέρας το δύσκολο επιχειρησιακό έργο 
υλοποίησης του προγράμματος εκσυγχρονισμού των Μονάδων Υγείας και του ΕΣΥ στο 
περιβάλλον της  Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης και κατ’ επέκταση της ψηφιακής 
σύγκλισης.  Ο νέος αυτός φορέας, μπορεί να είναι το: «Κέντρο Διαχείρισης Πληροφοριών και 
Τεχνικής Υποστήριξης Συστημάτων Τομέα Υγείας Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο 
«Κ.Ε.Π.Υ.Σ.Υ.  Α.Ε.», που είχε προβλεφθεί στο Νομοσχέδιο για την Ποιότητα Παρεχομένων 
Υπηρεσιών στην Υγεία 

Αποστολή του Φορέα θα μπορούσε να είναι: ‘Η Ανάπτυξη και Υλοποίηση της στρατηγικής 
εκσυγχρονισμού της επιχειρησιακής λειτουργίας των Συστημάτων Υγείας στο νέο, διεθνοποιημένο 
και ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Γνώσης και η 
αποτελεσματική υποστήριξη των επαγγελματιών Υγείας για την αφομοίωση και αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών και  ηλεκτρονικών υπηρεσιών προκειμένου τα οφέλη της ραγδαίας τεχνολογικής 
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ανάπτυξης να μεταφράζονται αποτελεσματικά σε οφέλη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
τον Πολίτη’ 

Ο Φορέας θα επιτελεί 4 βασικές λειτουργίες: 

(α)  Ανάπτυξη Στρατηγικής Πληροφορίας Υγείας, στα πλαίσια της εκάστοτε στρατηγικής του 
ΥπΥΚΑ, Επιχειρησιακό Σχεδιασμό των Δράσεων και Παρακολούθηση της Υλοποίησης του 
Σχεδιασμού 

(β) Τυποποίηση λειτουργιών, πληροφορίας, συστημάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών και του ελέγχου 
συμμόρφωσης 

(γ) Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη πλαισίου χρήσης και αξιοποίησης της πληροφορίας. 

(δ)  Υποστήριξη χρήσης και διαχείρισης της Βιοιατρικής Τεχνολογίας 

Θα εφαρμόζει  διαδικασίες και θα έχει ανάλογες διαπιστεύσεις που θα τεκμηριώνουν διαφάνεια, 
εμπιστευτικότητα και τεχνική επάρκεια και θα του επιτρέπουν να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη 
όλων των μετόχων και εμπλεκομένων μερών στους οποίους απευθύνεται.  

Θα έχει την επιχειρησιακή ικανότητα και τον προσανατολισμό προς την παροχή υπηρεσιών προς 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό, παρακολουθώντας και 
υποστηρίζοντας το ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον χρήσης και ανάπτυξης τεχνολογιών και 
υπηρεσιών 

Θα δημιουργεί συνέργιες με τους πολλαπλούς κρατικούς και επιστημονικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στα συναφή προς την η-Υγεία αντικείμενα με στόχο την σύγκλιση και τον 
συντονισμό πόρων και δραστηριοτήτων σε κοινές κατευθύνσεις καθώς και τον πολλαπλασιασμό της 
εμπειρίας και ικανότητας του συστήματος.  

Η λειτουργία του θα πρέπει να διασφαλίζει ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας,  στα πρότυπα του 
σύγχρονου μάνατζμεντ με εστίαση στο αποτέλεσμα και με την προοπτική του συνολικού 
συστήματος το οποίο θα εξυπηρετεί.  

Θα πρέπει να διασφαλίζει βιωσιμότητα μέσα από τις υπηρεσίες που θα παρέχει και τις επιδοτήσεις 
αλλά και την ευελιξία του να προσαρμόζεται σε εκάστοτε απαιτήσεις.  

Η ίδρυση και λειτουργία του «Κ.Ε.Π.Υ.Σ.Υ.  Α.Ε.» με την αποστολή και τις αρμοδιότητες που 
προαναφέρθηκαν έχει άμεση σχέση με την λειτουργία του IASYS. 
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Επιχειρησιακών Πόρων 
ΕΣΥ Εθνικού Συστήματος Υγείας 
HIS Hospital Information System 
Η/Υ Ηλεκτρονικός υπολογιστής 
ΗΦΥ Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας  
ICU Διαχείριση εντατικών μονάδων θεραπείας 
ΙΥ Ιατρικό υποσύστημα 
ΚΑΙ Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής 
ΚΔΝ Κέντρο Δεδομένων Νοσοκομείου 
LIS Laboratory Information System (ταυτίζεται με το ΠΣΕ) 
ΜΥ Μονάδα/ες υγείας  
ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
ΟΠΣΝ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου 
ΟΠΣΥ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας 
OR Διαχείριση χειρουργείων και αναισθησιολογικού τμήματος 
PACS ή 
miniPACS 

Διαχείριση και αποθήκευση ιατρικών εικόνων 

ΠΑΤ Περιφερειακές Αίθουσες Τηλεσυνδιάσκεψης 
PDA Personal Digital Assistant 
Πε.Σ.Υ.Π. Περιφερειακό Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας 
ΠΣ Πληροφοριακό Σύστημα 
ΠΣΕ Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων 
RDBMS Relational Database Management System 
RIS Radiology Information System, Διαχείριση ακτινοδιαγνωστικού 

τμήματος 
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SCP Service Class Provider (Αφορά το υποσύστημα RIS/PACS) 
SCU Service Class Users (Αφορά το υποσύστημα RIS/PACS) 
SLA Service Level Agreement, Συμβόλαιο Εξασφάλισης Επιπέδου 

Παρεχόμενων Υπηρεσιών 
ΣΑΝ Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής 
ΤΒΙΤ Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 
ΥΠΕ Υγειονομική Περιφέρεια 
Υπ.Υ.Π. ή 
Υπ.Υ.Κ.Α. 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

VPN Virtual Private Network 
VPDN Virtual Private Dialup Network 
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